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Resultatlønskontrakt  
 
Formål med kontrakten 
 
Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke Esbjerg Gymnasiums profil som et udviklingsoriente-
ret og attraktivt gymnasium samt understøtte skolens bestræbelser på samarbejde og synliggørelse i forhold til 
det omkringliggende samfund. 
 
Kontraktens gyldighed                                                                                           
 
Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Esbjerg Gymnasium ved formand Flemming Just og rektor Erling 
Petersson. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2017 – 31. juli 2018.                                                                                                                                                                                 

Grundlag 
 
Nærværende kontrakt baserer sig på Undervisningsministeriets bemyndigelse og retningslinjer af 27. juni 2013 
til skolens bestyrelse til at indgå resultatlønskontrakt. Kontrakten omfatter i overensstemmelse hermed en 
basisramme med følgende 4 indsatsområder: A.1) Reformimplementering HF, A.2) Implementering af Gymna-
siereform 2017 med fastholdelse af en mangfoldig elevprofil, fokus på faglighed, nærhed og overskuelighed, 
A.3) Faglig profil og studieparathed. – indsats rettet mod folkeskolen. Fortsat fastholdelse af EG’s elevgrund-
lag, A.4) Fastholdelse af gode fysiske rammer for læring. 
Tilpasning af den bygningsmæssige kapacitet til det øgede elevtal pga IB-uddannelsen samt en ekstraramme 
med følgende 3 indsatsområder: B.1) B1:Tilpasning af rammerne til udnyttelse af mulighederne for kvalitets-
løft i OK-13-15-18, B.2) Indsats for fastholdelse og mod frafald, B.3) Indsats for institutionens konsolidering på 
længere sigt. 
 
Resultatmål 

Basisområder (A): (samlet vægt 100 %) 

A.1 Reformimplementering HF (vægt 25%) 
 
Initiativer ad A.1 
 

 Fagpakke-modellen som vejen mod mere tydelig fortsat uddannelsesvej.7 fagpakker tilbudt for at 
pege på mange fremtidige uddannelses-veje.) 

 

 Professionsorientering som centralt fokuspunkt i tilrettelæggelsen kombineret med jævnlige ”ud-af-
huset” aktiviteter, herunder praktik-forløb i undervisningen. 
  

 Fokus på synlig læring, formativ evaluering og klasserums-kultur. 
 

 Systematisk arbejde med omlagt skriftligt arbejde og ny skriftlighed i fagene. 
 

 Ny fagpakke forberedes: digital fagpakke med plads til e-sport,You-Tube og Blogging  
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Succeskriterier:  
 

 Indikator 1 
De 7 fagpakker realiseret i ”fagpakkebånd” frem for fagpakke-klasser for at forebygge frafald hos hf-
eleverne og sikre flest mulige fagpakkers oprettelse i 2 HF. 
  
Indikator 2 
Samarbejdsaftaler om kortere og længere varende praktikforløb med uddannelsesinstitutioner og virk-
somheder på plads i løbet af skoleåret 17-18. 
  
Indikator 3 
Afvikling af tema-møde om formativ evaluering for alle lærere.  
Afvikling af forsøg i 2j i ks om ”mind-set” for at bevidstgøre eleverne om gode læringsstrategier 

 
 Indikator 4  

At de dertil afsatte timer med den nye indtænkte skemalagte placering bedre har kunnet anvendes til 
formålet. 

 
 Indikator 5  

At den nye fagpakke er blevet forberedt, således at den kan indgå i fagpakkeudbuddet for 2018-19. 
 Hver indikator vægter 20% 
 

A.2 Implementering af Gymnasiereform 2017 med fastholdelse af en mangfoldig elevprofil, fokus på fag-
lighed, nærhed og overskuelighed (vægt 25%) 

 Initiativer ad A.2 
 

 Læringsformer og læringsrum tilpasset forskellige elevtyper 
 

 Talent-forløb – tilbud til elever med særligt fagligt overskud 
 

 Arrangementer målrettet særlige elevgrupper til styrkelse af elevernes læring. 
 

 Ansøgning om særlig studieretning med Idræt B sammen med matematik A og samfundsfag A 
 

 Fortsat samarbejde med Kulturskolen, folke- og efterskoler med musisk profil om fortsat styrkelse 
af attraktiv musikprofil på EG 

 
 Succeskriterier: 

 
 Indikator 1 

a) Skrivefærdighed på forskellige niveauer og tilpasset særlige elevgrupper og målgrupper: Fokus på 
formativ evaluering og omlagt skriftlighed på klassen sammen med læreren 

b) 2g-3g: journalistisk skrivekompetence – kursusforløb i samarbejde med Syd-vestjyske aviser. 
 

Indikator 2 
a) At det i 16-17 udviklede koncept med science clubs opnår lige så stor tilslutning som i foregående 

skoleår. 
b) Science Camp på AAU, Esbjerg om Off Shore teknologi 

 
Indikator 3 
Musikelever deltager i stort anlagt koncert med det rytmiske kor fra Århus Vocal Line  
“No Fear Shakespeare” med Kieron Jones for 3g engelsk  
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Teaterforestilling på Engelsk i Musikhuset med deltagelse af Pre-IB og IB elever 
 

Indikator 4 
At Esbjerg Gymnasium får tilladelse til at oprette den specifikke studieretning med fokus på ”bredde-
idræt” og dermed opnår en styrkelse af samarbejdet om ”bredde-idrætten” sammen med lokalområ-
det 

  
Indikator 5 
At søgningen til musik-studieretninger øges i forhold til 2016-17og at der afvikles arrangementer på- 
eller med efterskoler med musik profil i 2017-18. 

 
 Hver indikator vægter 20% 

 
A.3  Faglig profil og studieparathed – indsats rettet mod folkeskolen. Fortsat fastholdelse af EG’s elev-

grundlag (vægt 25%) 
 
 Initiativer ad A.3 

 Samarbejde med Esbjerg International School (EIS) om særligt tilrettelagte introduktionsbesøg for 
elever fra EIS samt samarbejde om overgangsaftale ved skift fra Cambridge til IB/MYP 
 

 Lokalt baseret samarbejde med fokus på gymnasieforberedelse med folkeskoler i området: Cosmos-
skolen, afdeling Boldesager, Spangsbjerg- og Bakke-skolen 
 

 Fokus på Science: samarbejde med Bryn-dum Skoles Science-linje med deltagelse af EG-elever og 
lærere 

 
 Succeskriterier: 

 
 Indikator 1 
 Indgåelse af ny aftale om MYP resultatkrav i forhold til IB1 og krav i forhold til Pre-IB. Møde mellem EIS  
 og EG om tilrettelæggelsen af overgangsfasen 

 
Indikator 2 
”Next Step” med gymnasieforberedende undervisning varetaget af lærere på EG gennemføres med et 
for begge parter tilfredsstillende resultat  
 
Indikator 3 
”Science –the future starts here” varetaget i samarbejde med Bryndum skole og EG lærere og elever 
gennemføres med et for begge parter tilfredsstillende resultat 
 

 Indikator 1 vægter 20%, 2 og 3 vægter 40 % 
 
A.4 Fastholdelse af gode fysiske rammer for læring. Tilpasning af den bygningsmæssige kapacitet til det 

øgede elevtal pga IB-uddannelsen (vægt 25%) 
 

  Initiativer ad A.4 
 

 Udvidelse af de fysiske rammer med ca. 700m2. En ny fløj med 5 klasseværelser, elevarbejdsområ-
der og møde/lærerarbejdsområder. Tilbygningen forventes taget i brug i efteråret 2018. 
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Succeskriterier: 
 

 Indikator 1 
At byggeriet gennemføres i henhold til planen og tages i brug i løbet af efterårssemesteret 2018. 

 
 Indikatoren vægter 100% 

 
B.1 Tilpasning af rammerne til udnyttelse af mulighederne for kvalitetsløft i OK-13-15-18 (vægt  
 30%) 
  

B.1.1 Præcis opgaveportefølje for den enkelte ved skoleårets start med henblik på at skabe bedre 
arbejdsvilkår og fastholde et lavt omfang af merarbejde samt så vidt muligt at undgå en uri-
meligt skæv arbejdsfordeling i specifikke perioder (vægt 50%) 

 
 Initiativer ad B.1.1 
 

Den udmeldte portefølje indeholder så vidt muligt alle kendte arbejdsopgaver for den enkelte med sær-
ligt fokus på at undgå overbelastning i det korte grund-forløb 
 
Succeskriterier: 
 
Indikator 1 
At der kun er mindre afvigelser mellem den i juli udmeldte portefølje og den ved årets afslutning afvik-
lede portefølje for den enkelte med hensyn til arbejdsbelastning. 

 
Indikator 2 
At en evaluering/drøftelse ved skoleårets afslutning i SU viser, at lærerne har oplevet, der er søgt taget 
hensyn til at undgå skæv arbejdsfordeling hen over året 
 
Hver indikator vægter 50% 
 
B.1.2 Fokus på samarbejde mellem underviserne, studievejlederne og læsevejleder/matematik-

vejleder i støtten til elever med læringsproblemer og eller personlige problemer for at sikre 
gennemførelse. Fokus på information til uddannelsesparate i 9.klasse (vægt 50%) 

 
Initiativer ad B.1.2 

 

 Screeningsmaterialet fra grundforløbet anvendes til hurtigere at spotte elever, som har behov for 
støtte 

 

 Særligt tilbud om uddannelsesvejledning til uddannelsesparate fra 9. klasse, som ikke har adgang til 
UU-vejledning 

 
Succeskriterier: 
 
Indikator 1 
At visiterede elever screenes og udredes og tilbydes den hjælp, de har behov for i form af støttetimer af 
lærer eller læse/matematikvejleder. 

 
Indikator 2: 
At der ud over de mulige brobygningstilbud også tilbydes mulighed for at elever kan få personlig infor-
mation om uddannelsesmuligheder på skolen inden skolevalg i januar. 
 
Hver indikator vægter 50% 
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B.2 Indsats for fastholdelse og mod frafald (vægt 30%) 
  

B.2.1  – mindre fravær -mindre frafald – bedre undervisning, indsats for kvalitetssikring i forhold til 
undervisningens gennemførelse og elevfastholdelse (vægt 100%) 

 
Initiativer ad B.2.1 

 

 Fokus på fortsat udvikling i fagene. Faglig opdatering omsat i fælles praksis på skolen. 
 

 Evaluering og løbende justering af EG-trivsels-modellen ved hjælp af bl.a. en ny mini-
trivselsundersøgelse 

 

 Etablering og ibrugtagning af nyt system ”Sharepoint” til deling af fælles viden og information. 
 

 Målrettet arbejde med formativ evaluering og feed back i lærergruppen i forhold til eleverne. 
  

 Systematisk inddragelse af formativ feedback i forbindelse med ledelse/lærersamtaler 
 
Succeskriterier: 
 
Indikator 1 
Deltagelse af både ledelses- og lærerrepræsentanter i relevante udmeldte FIP-kurser i skoleåret 2017-18 

 
Indikator 2 
Den justerede trivselsmodel tages i brug fra skoleårets start evalueres og justeres løbende med anven-
delse af den nyudviklede ”mini-trivselsundersøgelse. 

 
Indikator 3 
Sharepoint tages i brug som fælles platform og evalueres ved skoleårets afslutning. 

 
Indikator 4  
At der afholdes PR-temamøde med fokus på formativ evaluering og feedback 

  
Indikator 5  
At det af referaterne fra samtalerne fremgår, at formativ feedback har været en del af samtalen (le-
der/lærer eller lærer/elev) 

 
Hver indikator vægter 20% 

 
B.3 Indsats for institutionens konsolidering på længere sigt (vægt 40%) 
  
 B.3.1 Esbjerg Gymnasium som IB World School – fase 4 
 

Fortsættelse fra det foregående år, hvor målet var ”Synliggørelse af EG som IB World School”, 
hvor succeskriterierne blev indfriet – men med nye tiltag og succeskriterier (vægt 100%) 

 
Initiativer ad B.3.1 
 

 Særligt fokus på optagelse af elever udefra direkte ind i IB 1 
 

 Fokus på forskellige kulturelt betingede tilgange til læring og undervisning 
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 Tilvænning/klargøring til anderledes vurderingssystem og nye kriterier i IB-systemet 
 

 IB certificering af et antal nye undervisere til IB1 og IB2. Kompetence udvikling af allerede certifice-
rede. 

 

 Grundig forberedelse af den første ”Exam session i Maj 2018” 
 

 Fokus på synlighed og kendskab til IB som bæredygtigt uddannelsestilbud i Esbjerg 
 
 Succeskriterier: 
 
 Indikator 1 

At udefrakommende elever til IB 1 – som ikke kommer fra EIS – screenes meget omhyggeligt med hen-
blik på at sikre, at de har en rimelig udsigt til at kunne gennemføre uddannelsen 

 
Indikator 2 
At der afvikles kursus for alle Pre-IB og IB-lærere om interkulturelle forskelligheder og håndteringen af 
disse 
 
Indikator 3 
At der udvikles et ”peer- co-moderation” system, hvor en IB-fagkollega vurderer opgaver, der skal mo-
dereres internt og indgå i elevens fagkarakter 
 
Indikator 4 
At det nødvendige antal nye lærere certificeres og opkvalificeres til IB’s krav svarende til væksten i antal-
let af hold. 

 
Indikator 5 
At examen afvikles fornuftigt efter planen og de fastsatte regler – og at skolen ikke får nogen alvorlige 
påtaler fra IBO undervejs eller efterfølgende. 

 
Indikator 6 
1) Anvendelse af nyhedsmedierne til spredning af viden om IB-DP i Esbjerg 
2) Deltagelse i særlige informationsbesøg på skoler med internationalt fokus og samarbejde med andre 
interessenter 

 
Indikator 5 vægter 20%, indikator 1-4+6 vægter hver 16% 

 

Resultatløn  
 
Den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er pr. 1. august 2017 for basisramme: kr. 70.000 og ekstra-
ramme: kr. 50.000 (alle beløb er nutidskroner). 
 
I den endelige afrapportering af kontrakten beregnes opfyldelsesgraden i %. 
 
Kontrakten løber fra 1. august 2017 til 31. juli 2018. 
 
Efter endt kontraktperiode vurderer og begrunder bestyrelsen graden af målopfyldelse og fastsætter udbeta-
lingsgraden. 
 
Resultatlønnen udbetales september/oktober 2018. 
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Indberetning af nærværende aftalte økonomiske ramme samt udbetalingsprocent sker til Kvalitets- og Tilsyns-
styrelsen senest 15. oktober 2018. 
 
Kontrakt og evaluering 
 
Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for målopfyl-
delsen. Kontrakten midtvejsevalueres i februar 2018. 

Ved kontraktens udløb udarbejder vicerektor en rapport, der beskriver de initiativer, der er iværksat for at 
indfri de opstillede resultatmål samt en vurdering af effekten af de igangsatte initiativer.   

På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens/formandskabets dialog med rektor beslutter besty-
relsesformanden/formandskabet, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyl-
delse svarer til udbetalingsprocenten. 

Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden/formandskabet efter indstilling fra vicerek-
tor i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig ud-
betaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden/formandskabet ved periodens udløb 
resultatkontraktens opfyldelsesgrad. 

Kontraktændringer 

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå 
kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhand-
ling/justering af kontrakten. 

Esbjerg, den 30. oktober 2017 

 
  
 
 
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
Flemming Just, bestyrelsesformand Erling Petersson, rektor 


