
Resultatlønskontrakt  
 
Formål med kontrakten 
 
Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke Esbjerg Gymnasiums profil som et udvik-
lingsorienteret 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 2015 – 31. juli 2016.                                                                                                                                                                                 

Grundlag 
 
Nærværende kontrakt baserer sig på Undervisningsministeriets bemyndigelse og retningslinjer af 27. 
juni 2013 til skolens bestyrelse til at indgå resultatlønskontrakt. Kontrakten omfatter i overensstem-
melse hermed en basisramme med følgende 5 indsatsområder: A.1) Kvalitetsudvikling HF, A.2) 
Mangfoldig elevprofil, A.3) Faglig profil og studieparathed – indsats rettet mod folkeskolen, A.4) Fast-
holdelse af gode fysiske rammer for læring, A.5) Synliggørelse af EG i Esbjerg og Sydvestjylland 
samt en ekstraramme med følgende 3 indsatsområder: B.1) Tilpasning af rammerne til udnyttelse af 
mulighederne for kvalitetsløft i OK-13-15, 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 Kvalitetsudvikling HF (vægt 20%) 

HF-forsøg: KS over 1 år i 2hf - år 2 (vægt 20 %) 

Initiativer ad A.1 

 Rammeforsøg H: ks-forløbet tilrettelagt over 1 år i 2hf 
inkl. terminskarakterer - (afslutning af forsøget fra 14-15) samt gentagelse af 1hf-elementerne i 
de 2 nye hf-klasser 
 

 Anvendelsesorientering som centralt fokuspunkt i tilrettelæggelsen. 
 

 Fokus på tutorfunktion og klasserums-kultur.  
 

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

Succeskriterier:  
 

Indikator 1 
Højst 2 elever i 2hf med karakteren 00 i SSO, højst 2 elever i 2hf med karakteren 00 i eksamen i 
ks-projektet. 

 
Indikator 2 
Ekstra møder i netværk og med hf-sekretæren. Mere tæt planlægning og fordeling af opgaverne i 
introduktionsforløbet. 
Gennemførelse af temadage i 1 hf. Ekstra økonomisk ramme til ekskursioner. 

 
Indikator 3 
Gennemførelse af 4 årlige tutorsamtaler som en integreret del af forløbet. 
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Indikator 4 
Højst 1 elev i hver 1hf-klasse med karakteren -3 i nf, højst 2 elever i hver 1hf-klasse med karakte-
ren -3 i skriftlig matematik.  
 
Indikator 5 
Et samlet eksamensresultat for 2hf/3hf på 5,9 eller højere (dvs på højde med landsgennemsnittet 
for 2-årigt hf i 2014). 
 
Hver indikator vægter 20% 

 
A.2 Mangfoldig elevprofil (vægt 20%) 

 
Fastholdelse og styrkelse af EG’s profil som gymnasium med fokus på stærk faglighed, 
mangfoldighed, nærhed og overskuelighed (vægt 20 %) 

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 
 

 Oprettelse af Pre-IB-klasse august 2015 
 

 Udvidet samarbejde med Kulturskolen 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:  

1g: grundlæggende skrivekursus med forfatter Josephine Klougart. 
 

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

Indikator 2 
At sidste fase af de tværinstitutionelle regionalt støttede talentforløb gennemføres med tilstrække-
lig tilslutning. 

 
Indikator 3 
Spansk-oplægget i tilknytning til at 4 (migration), Musik-oplægget, irsk-musik, dansk/international 
økonomi, oplæg af Steen Bocian for samfundsfags hold, “No Fear Shakespeare” med Kieron Jo-
nes for 3g engelsk og foredrag med Anne Kathrine Riebnitzsky for psykologihold. 

 
Indikator 4 
At den opstartede Pre-IB-klasse ved afslutningen af skoleåret har fastholdt sin alsidige/globale 
elevprofil fra opstarten i august. 

 
Indikator 5:  
At begge de udbudte musikstudieretninger oprettes, at der vil være elevgrundlag til oprettelse af 
et valghold i musik B i skoleåret 2016/17.  
 
Hver indikator vægter 20% 
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A.3 Faglig profil og studieparathed – indsats rettet mod folkeskolen (vægt 20%) 
 
Fortsat fastholdelse/styrkelse af EG’s elevgrundlag (vægt 20%) 
 
Initiativer ad A.3 
  

 Samarbejde med Esbjerg International School (EIS) om særligt tilrettelagte introduktionsbesøg 
for elever fra EIS samt lærerudvekslingsbesøg skolerne imellem 

 

 Lokalt baseret samarbejde med fokus på gymnasieforberedelse med folkeskoler i området 
 

 Øget informationsindsats direkte mellem EG og elever/forældre i 9. kl. som følge af ændret 
vejledning for uddannelsesparate elever 

 

 Talentbroen 
 

Succeskriterier: 
 

Indikator 1  
Indgåelse af aftale herom. Møde mellem EIS og EG om tilrettelæggelse af konkrete forløb både 
hvad angår lærerudveksling og elevbesøg og elevdeltagelse.  
 
Indikator 2  
At der indgås en partnerskabsaftale mellem Esbjerg Kommune og ungdomsuddannelserne i 
kommunen om fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse 
 

Indikator 3 
At der i efteråret er opbakning blandt elever/forældre til tilbud om konkret personlig gymnasie/hf-
information 
 
Indikator 4 
At der afvikles talentforløb for folkeskoleelever i samarbejde mellem EG og Rybners 
 
Hver indikator vægter 25% 

 
A.4 Fastholdelse af gode fysiske rammer for læring (vægt 20%) 

 
Teknologi- og klimatilpasning (Vægt 20%) 

 
 Initiativer ad A.4 
  

 Etablering af nyt trådløst netværk på skolen til sikring af fortsat gode forudsætninger for for-
skellige former for læring over hele skolen 
 

 Analyse af kloak- og afløbsforhold omkring Esbjerg Gymnasium på baggrund af voldsomme 
regnskyl i 2014/15 

 
Succeskriterier: 

 
Indikator 1  
At det nye trådløse netværk etableres i løbet af skoleåret 2015/16 - evt. i flere etaper 

 
Indikator 2  
At der i samarbejde med Esbjerg Kommune gennemføres en sagkyndig analyse af afvandings-
problemet ved store regnmængder og at der udarbejdes en plan for afhjælpning af problemet med 
afledning af overfladevand 
 
Hver indikator vægter 50% 
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A.5 Synliggørelse af EG i Esbjerg og Sydvestjylland (vægt 20%)  

Initiativer ad A.5 
 

 Mission - værdigrundlag og strategi 2020 for Esbjerg Gymnasium udfoldes for offentligheden 
 

 Nyt logo med synliggørelse af EG’s værdier tages i brug 
 

Succeskriterier: 
 
Indikator 1: 
At den fremlagte strategi tiltrædes af bestyrelsen i 2015/16 og derefter udfoldes for offentligheden 
 
Indikator 2: 
At nyt logo, som udtrykker EG’s værdigrundlag og uddannelsesudbud tages i brug senest august 
2016 
 
Hver indikator vægter 50% 

 
Ekstra områder (B): (samlet vægt 100 %)   

B.1 Tilpasning af rammerne til udnyttelse af mulighederne for kvalitetsløft i OK-13-15  
(B.1.1 - B1.2) (samlet vægt 30%)  
 

B.1.1 Præcist planlagt opgaveportefølje for den enkelte elev ved skoleårets start med hen-
blik på at skabe bedre arbejdsvilkår og mindske omfanget af merarbejde (vægt 50%) 

Initiativer ad B.1.1 
 

 Den udmeldte portefølje indeholder så vidt muligt alle kendte arbejdsopgaver for den enkelte, 
inkl. forløb i almen studieforberedelse 

Succeskriterier: 

Indikator 1 
At der kun er mindre afvigelser mellem den i juli udmeldte portefølje og den ved årets afviklede 
portefølje for den enkelte 

Indikator 2 
At antallet af merarbejdstimer for lærerpersonalet for skoleåret 2015/16 bliver lavere end for sko-
leåret 2014/15 

Hver indikator vægter 50% 
 

B1.2 Uddannelse af matematikvejleder som supplement til læsevejleder (vægt 50%) 

Initiativer ad B.1.2 
 

 Screening af hf-eleverne i forhold til matematik, samt screening af elever med potentielle pro-
blemer med talblindhed 
 

 Hjælpelærerordning i matematik udvidet til også at kunne anvendes i/på c-niveauhold i stx og 
Pre-IB matematik 

 
Succeskriterier: 
 
Indikator 1 
At hf-klasserne screenes i matematik og at der iværksættes opfølgning herpå af matematikvejle-
deren 
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Indikator 2 
At de afsatte timer til udvidet hjælpelærerfunktion dokumenteres udnyttet til elevsamvær 

Hver indikator vægter 50% 

B.2 Indsats for fastholdelse og mod frafald (vægt 30%) 

B.2.1 Mindre fravær – mindre frafald, bedre undervisning, indsats for kvalitetssikring i for-
hold 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, fagene 
dansk, engelsk, samfundsfag og ks (FIP-initiativet) 

 Revision af skolens kvalitetsplan 

 Evaluering af teamstruktur og teamarbejde 

 Overværelse af undervisning hos alle nyansatte lærer forud for OK-samtale nr. 2 

 Målrettet arbejde med ny skriftlighed samt omlagt skriftligt arbejde i tilknytning til studiecafeer 
og i undervisningen (fortsat fra 2014/15) 

Succeskriterier: 

Indikator 1 
Deltagelse af både ledelses- og lærerrepræsentanter i alle udmeldte FIP-kurser i efteråret 2015 
 
Indikator 2 
En revideret kvalitetsplan foreligger på institutionens hjemmeside senest november 2015 
 
Indikator 3.1 
Et revideret oplæg vedr. teamstruktur og teamarbejde foreligger fra ledelsen ved skoleårets slut-
ning til drøftelse og implementering 
 
Nedenstående gælder alle tiltag: 
 
Indikator 4.1 
Fastholdelse og gennemførelse 
1g: 93% 
2g: 93% 
3g: 97% (inkl 4g-elever i 4g) 
 
Indikator 4.2 
Gennemførelsesprocent på 80% på hf (inkl. 3-årige hf-kursister) 
Gennemført: > 23 kursister 
 
Indikator 5.1 
Faglighed og niveau 
 
Elevfravær: antal elever på særlige vilkår er højst 3 pr. årgang pr. uddannelse (Pre-IB=stx) 
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Indikator 5.2 
Faglighed og niveau 
 
Matematik på minimum A-niveau eller B-niveau: 
A-niveau: > 36% af afgangselever 
B-niveau: > 30 % af afgangselever (stx + hf) 
Matematik A i kombination med mindst fysik B og kemi B: > 18% af afgangselever 
5 A-niveaufag: > 27% af afgangselever stx 

Hver indikator vægter 20% 

B.3 Indsats for institutionens konsolidering på længere sigt (vægt 40%) 

B3.1 Esbjerg Gymnasium som IB World School –fase 3 
Fortsættelse fra det foregående år, hvor succeskriterierne blev indfriet - men med nye til-
tag og succeskriterier (vægt 100%)  
 
Initiativer ad B.3.1 

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

 Udarbejdelse af relevante optagelsesprøver til IB 1 i: matematik, engelsk, science 

 Forberedelse af opstart af den første IB-klasse på Esbjerg Gymnasium august 2016 

 Udarbejdelse af revideret afleveringskalender for IB 1 og 2 afstemt med skolens øvrige ka-
lender 

 Udvidet informationssamarbejde med interessenter (UU), skoler og samarbejdspartneren 
EIS 

Succeskriterier: 
 

Indikator 1 
At udefrakommende elever til IB 1 - som ikke kommer fra EIS - screenes meget omhyggeligt med 
henblik på at sikre, at de har en rimelig udsigt til at kunne gennemføre uddannelsen 
 
Indikator 2 
At optagelsesprøverne udvikles og foreligger senest den 15. april 2016 
 
Indikator 3 
Den opstartede Pre-IB-klasse leverer et elevgrundlag på mindst 24 elever til den kommende IB 1-
klasse i august 2016 

 
Indikator 4 
At den reviderede afleveringskalender foreligger ved skoleårets start for IB 1 fuldt gældende for 
skoleåret 2016/17 - og i hovedstruktur for skoleåret 2017/18 
 
Indikator 5 
 
1) Gennemførelse af møde med UU- og klasselærere i efteråret 15 med orientering om Pre-IB og 

IB 
2) Deltagelse i særlige informationsbesøg på skoler med internationalt fokus 

Hver indikator vægter 20% 
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Resultatløn  
 
Den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er pr. 1. august 2015 basisramme: kr. 70.000 og 
ekstraramme: kr. 50.000 (alle beløb er nutidskroner). 
 
I den endelige afrapportering af kontrakten beregnes opfyldelsesgraden i % for hhv basis- og ekstra-
ramme. 
 
Kontrakten løber fra 1. august 2015 til 31. juli 2016. 
 
Efter endt kontraktperiode vurderer og begrunder bestyrelsen graden af målopfyldelse og fastsætter 
udbetalingsgraden. 
 
Resultatlønnen udbetales september/oktober 2016. 
 
Indberetning af nærværende aftalte økonomiske ramme samt udbetalingsprocent sker til Kvalitets- og 
Tilsynsstyrelsen senest 15. oktober 2016. 
 
Kontrakt og evaluering 
 
Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for 
målopfyldelsen. Kontrakten midtvejsevalueres i februar 2016. 

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 beslut-
ter bestyrelsesformanden/formandskabet, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Gra-
den af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. 

Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden/formandskabet efter indstilling fra 
vicerektor i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en for-
holdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesforman-
den/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 
genforhandling/justering af kontrakten. 

Esbjerg, den 20. oktober 2015 

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


