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oversigt over indsatsområder Esbjerg Gymnasium – STX-HF-IB – resultatlønskontrakter skoleåret 2016-17 

Person   EP MH DSt LP NG SP AS 

Beløbsrammer: basis 

Ekstraramme 

  70.000, 60.000,  30.000, 30.000, 30.000,  30.000 ,   30.000   

Ikke anvendt på grund af besparelseskrav fra uvm 

Indsatsområder:  Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt 

Basis områder (A) (5 områder valgt) vægt i samlet indsats: område A 1-5 = 100% Område A.1: 20 % 
A.1  

Tilpasning af 

organisationsstruktur til 

værdi-sæt og 

uddannelsessyn 
 

Indsats i forhold til det 

nationale mål: 

– mindre fravær -mindre 

frafald – bedre 

undervisning, indsats for 

kvalitetssikring i forhold til 

undervisningens 

gennemførelse og 

elevfastholdelse 
Vægt 100 % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vægt 20 % 

 

 

 

1) Implementering af den 

nyudviklede EG-model 

for trivsel og læring i alle 

1 årgangsklasser (stx,hf 

og pre-IB) 

 

2) Synlig læring og 

anvendelsesorientering 

som centrale fokuspunk-

ter i tilrettelæggelsen.  

 

3) Fokus på klasserums-

kultur og fællesskabende 

aktiviteter på tværs af 

klasser og årgange med 

eleverne som hovedan-

svarlige for initiering  

 

4) Udvikling og 

gennemførelse af nyt 

introduktionsforløb for 

nye klasser med fokus på 

trivsel, relationsdannelse 

og læring set som 

hinandens gensidige 

forudsætninger. 

 

5) Gennemførelse af UMV 

med Ennova som 

operatør. Besvarelsespct: 

80 eller højere. 

 

 

Indikatorerne gælder samlet set i forhold til 

alle tiltag. 

 

Indikator 1: højst 2 elever i 2hf med karakteren 

00 i SSO, højst 2 elever i 2 hf med karakteren 00 

i eksamen i ks-projektet. 

 

Indikator 2: højst 1 elev i hver 1hf-klasse med 

karakteren -3 i nf, højst 2 elever i 1 hver hf-

klasse med karakteren -3 i skriftlig matematik. 

 

Indikator 3 

Fastholdelse og gennemførelse 

1g 93 %, 

2g 93 %,   

3g 97 % (inkl. 4g-elever i 4g) 

Indikator 4 -Gennemførelsesprocent på 80 på 

HF (inkl. 3-årige hf-kursister) 

 

Indikator 5 Faglighed og niveau 

Matematik på minimum A-niveau eller B-

niveau:  

A-niveau: > 40 % af afgangselever 

B-niveau: >35 % af afgangselever (stx + hf) 

Matematik A i kombination med mindst fysik B 

og Kemi B: >18 % af afgangselever 

Stx-elever med 3 el 4 fremmedsprog: 7,5% 

5 A-niveaufag: >40% af afgangselever stx 

 

 

Hver indikator vægter 20% 

 

Evaluering 

Indikator 1:  
 

 

 

 

 

Indikator 2: 

 

 

 

 

Indikator 3: 
 

 

 

Indikator 4: 

 

 

Indikator 5: 
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Indsatsområder:  Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt: A.2 = 20% 

A.2  

Styrket science-profil. 

Fastholdelse og styrkelse af 

EG’s profil som gymnasium 

med fokus på stærk 

naturvidenskabelig faglighed 

og mangfoldighed. 

20 % 

 

1) Læringsformer og 

læringsrum i science-fag 

tilpasset forskellige 

elevtyper 

 

2) Talent-forløb – tilbud til 

elever med særligt fagligt 

overskud 

 

3) Tiltag målrettet særlige 

elevgrupper til styrkelse 

af elevernes læring i 

naturvidenskab. 

 

4) Udvidelse af 

Naturvidenskabsfestival 

for folkeskoleelever 

 

 

5) Robot-teknologi som nyt 

science område 

 

 

 

6) Medlemskab af danske 

Science Gymnasier fra 

skoleåret 2016-17 

 

Indikator 1) Revideret udvalgsstruktur og 

klarere fokusering og beskrivelse af 

fagsekretærernes arbejdsområder i forhold til 

skolens indsatsområder. 

 

Indikator 2: at skolens elever deltager i 

landsdækkende science-konkurrencer som f.eks. 

Georg Mohr i matematik, Kemi OL mv 

 

Indikator 3: målrettet screening og opfølgning 

på hjælp til elever med vanskeligheder i 

matematik, dels via hjælpelærerfunktion, dels 

ved matematikvejlederen. 

 

Indikator 4: udvidelse af festivalens kapacitet, 

så 7. klasses-elever fra alle kommunens skoler 

kan deltage 

 

 

Indikator 5: Introduktion af robot-teknologi 

som særligt indsatsområde i klassen 1u (MA-

FY-Ke/MA-GV-Ke). 

 

 

Indikator 6: at medlemskabet udnyttes til 

sparring, inspiration og konkret deltagelse i 

arrangementer udsprunget af medlemskabet.  

 

Hver indikator 1,2,3 og 5 vægter 20 % 

Indikator 4 og 6 vægter 10% 

 

Evaluering 

Indikator 1:  

 

 

 

 

Indikator 2:  
 

 

 

Indikator 3:  

 

 

 

 

 

Indikator 4:  
 

 

 

 

Indikator 5:  

 

 

 

Indikator 6: 
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Indsatsområder: Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt: A3 =  20 % 

A.3.  

Faglig profil og 

studieparathed. 

Forberedelse af gymnasie- 

og HF-reformer med start 

august 2017 

 

 

 

Vægt 20 % 

 
 

 

1) Udarbejdelse af nyt 

studieretningsudbud til 

stx, som tiltrækker en 

uddannelsesparat og 

motiveret elevgruppe 

 
2) lokalt baseret samarbejde 

med fokus på 

gymnasieforberedelse 

med folkeskoler i 

området  

 

 

3) øget informationsindsats 

direkte mellem EG og 

elever/forældre i 9 kl. 

som følge af den nye 

reform 

 

 

4) Udarbejdelse af et nyt 

bredt hf-tilbud med 

fagpakker og mulighed 

for efterfølgende ½-årligt 

ekstra forløb på VUC 

Vest 

 

 

 

Indikator 1: 

Studieretningstilbud med udbud af 18 af de 18 

tilladte nye studieretninger inden for den 

udmeldte økonomiske ramme.  

 

 

Indikator 2: 

At det det særlige GYM 10 forløb indgået i 

partnerskab mellem Esbjerg Kommune og 

ungdomsuddannelserne i kommunen 

gennemføres i en version som er tilpasset de nye 

krav til stx efter reform 2017.  

 

 

Indikator 3: At der i efteråret er opbakning 

blandt elever/forældre til tilbud om konkret 

personlig gymnasie/hf-information 

 

 

 

Indikator 4:  
HF tilbud med klare indikationer af modtager- 

gruppen i kraft af navn og markering af 

efterfølgende videregående uddannelser 

 

 

 

Hver indikator vægter 25 % 

Evaluering 

Indikator 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 2: 

 

 

 

 

Indikator 3: 

 

 

 

 

 

 

Indikator 4:  
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Indsatsområder: Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt: A.4 =  20 % 
A.4. 

Fastholdelse af gode fysiske 

rammer for læring 

 

Ny kantine -operatør 

 

 

Vægt 20 % 

 

 

 

 

 

1) Gennemførelse af sidste 

del af udbudsprocessen 

 

 

2) Valg af kantineoperatør 

 

 

 

 

3) Udfasning og opstart af 

den nye kantinedrift 

 

 

 

 

 

Indikator 1: at den sidste del af processen 

gennemføres i henhold til planen i samarbejde 

med kantinemægleren. 

 

Indikator 2: At der kan vælges en operatør, som 

kan løfte opgaven som den er beskrevet i 

kantineudbuddet til en acceptabel pris. 

 

 

Indikator 3: at den nye operatør starter i 

henhold til aftalen senet pr 1.01.2017, gerne 

første november om muligt.  

 

Hver Indikator vægter 33,3 % 

 

Evaluering 

Indikator 1: 

 

 

 

 

 

Indikator 2: 

 

 

 

Indikator 3: 

 

 

 

 

Indsatsområder: Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt: A.5 =  20 % 

A 5. 

 

Synliggørelse af EG som 

IB-World School for 

elever bosat i 

Sydvestjylland  

 

 
Vægt 20 % 

 

 

 

 

1) Bedre branding af EG 

som IB- skole i forhold til 

Diploma-uddannelsens 

målgruppe og offentlig-

heden med henblik på at 

udbrede kendskabet til 

dette uddannelsestilbud 

 

 

2) Fortsat udvidelse af 

vores radius for personlig 

information på efterskoler 

med International Profil 

 

 
Indikator 1: at det øgede fokus på IB-World 

School resulterer i, at der i skoleåret 2017-18 

bliver 24-30 elever til en ny Pre-IB samt at den 

nye IB1 får et elevtal på 25-35 elever. 

Under 25 elever: ikke gennemført 

Mellem 25-30 elever: delvist gennemført 

Over 30 elever: gennemført 

 

 

 

Indikator 2: at det bliver muligt at informere på 

yderligere 3 nye efterskoler med international 

profil, som optager elever i offentlig 

transportafstand fra EG. 

 

 

Hver Indikator vægter 50 % 

 

 



5 

 

 

Ekstraramme B (ingen områder valgt): Ekstra-rammen er ikke udnyttet i skoleåret 2016-17 på grund af besparelsesprogrammet 

 

 

 

Mulig udmøntning: 

Stilling og initialer Maksimal ramme 

Basisramme                                           Ekstra ramme 

Maksimal udmøntningsgrad ved 100 % 

målopfyldelse 

Maksimum 

beløb 

     

Rektor EP 70.000 0,0 100,0 % 70.000 

Vicerektor MH 60.000 0,0 100,0 % 60.000 

Uddannelsesleder DSt 30.000 0,0 100,0 % 30.000 

Uddannelsesleder LP 30.000 0,0 100,0 % 30.000 

Uddannelsesleder NG 30.000 0,0 100,0 % 30.000 

Uddannelsesleder SP 30.000 0,0 100,0 % 30.000 

Kontorleder AS 30.000 0,0 100,0 % 30.000 

Samlet maksimumsbeløb    280.000 

 


