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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 2016 – 31. juli 2017.                                                                                                                                                                                 

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) Tilpasning af organisationsstruk-
tur til værdisæt og uddannelsessyn, A.2) Styrkelse af science-profil, A.3) Faglig profil og studieparat-
hed, A.4) Fastholdelse af gode fysiske rammer for læring, A.5) Synliggørelse af EG som IB-World 
School for elever bosat i Sydvestjylland. 

Resultatmål 

Basisområder (A): (samlet vægt 100 %) 

A.1 Tilpasning af organisationsstruktur til værdisæt og uddannelsessyn (vægt 20%) 

Indsats i forhold til det nationale mål: mindre fravær, mindre frafald, bedre undervisning, ind-
sats for kvalitetssikring i forhold til undervisningens gennemførelse og elevfastholdelse (vægt 
20 %) 

 Initiativer ad A.1 

 Implementering af den nyudviklede EG-model for trivsel og læring i alle 1. årgangsklasser 
(STX, HF og Pre-IB) 

 

 Synlig læring og anvendelsesorientering som centrale fokuspunkter i tilrettelæggelsen 
 

 Fokus på klasserumskultur og fællesskabende aktiviteter på tværs af klasser og årgange 
med eleverne som hovedansvarlige for initiering 

 

 Udvikling og gennemførelse af nyt introduktionsforløb for nye klasser med fokus på trivsel, 
relationsdannelse og læring set som hinandens gensidige forudsætninger 

 

 Gennemførelse af UMV med Ennova som operatør. Besvarelsespct: 80 eller højere 
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Succeskriterier:  
 

 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 karak-
teren -3 i skriftlig matematik 

 
 Indikator 3 
 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% 

 
A.2  Styrket science-profil (vægt 20%) 

 
Fastholdelse og styrkelse af EG’s profil som gymnasium med fokus på stærk naturvidenskabe-
lig faglighed og mangfoldighed. 

  (vægt 20 %) 

 Initiativer ad A.2 
 

 Læringsformer og læringsrum i science-fag tilpasset forskellige elevtyper 

 Talent-forløb – tilbud til elever med særligt fagligt overskud 

 Tiltag målrettet særlige elevgrupper til styrkelse af elevernes læring i naturvidenskab 

 Udvidelse af Naturvidenskabsfestival for folkeskoleelever 

 Robot-teknologi som nyt science område 

 Medlemskab af danske Science Gymnasier fra skoleåret 2016-17 
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Succeskriterier: 
 
 Indikator 1 

Revideret udvalgsstruktur og klarere fokusering og beskrivelse af fagsekretærernes arbejdsom-
råder i forhold til skolens indsatsområder. 

 
 Indikator 

At skolens elever deltager i landsdækkende science-konkurrencer som f.eks. Georg Mohr i ma-
tematik, 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 ud-
sprunget af medlemskabet.  

 
 Hver indikator 1,2,3 og 5 vægter 20 % 
 Indikator 4 og 6 vægter 10% 

 
A.3  Faglig profil og studieparathed 

 
 Forberedelse af gymnasie- og HF-reformer med start august 2017 (vægt 20%) 
 
 Initiativer ad A.3 

 

 Udarbejdelse af nyt studieretningsudbud til stx, som tiltrækker en uddannelsesparat og mo-
tiveret elevgruppe 

 

 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 den nye 
refom 

 

 Udarbejdelse af et nyt bredt hf-tilbud med fagpakker og mulighed for efterfølgende ½-årligt 
ekstra forløb på VUC Vest 

 
 Succeskriterier: 

 
 Indikator 1 

Studieretningstilbud med udbud af 18 af de 18 tilladte nye studieretninger inden for den ud-
meldte økonomiske ramme 
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 Indikator 2 

At det særlige GYM 10 forløb indgået i partnerskab mellem Esbjerg Kommune og ungdomsud-
dannelserne i kommunen gennemføres i en version som er tilpasset de nye krav til STX efter re-
form 2017 

 
 Indikator 3  

At der i efteråret er opbakning blandt elever/forældre til tilbud om konkret personlig gymna-
sie/hf-information 

 
 Indikator 4  

HF tilbud med klare indikationer af modtager- gruppen i kraft af navn og markering af efterføl-
gende videregående uddannelser 

 
 Hver indikator vægter 25% 

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

 
  Initiativer ad A.4 
  

 Gennemførelse af sidste del af udbudsprocessen 

 Valg af kantineoperatør 

 Udfasning og opstart af den nye kantinedrift 
 

 Succeskriterier: 
 

 Indikator 1 
At den sidste del af processen gennemføres i henhold til planen i samarbejde med kantinemæg-
leren 

 
 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 senest pr 1. januar 2017, gerne 1. november 
2016 om muligt  

 
 Hver indikator vægter 33,3% 
 

A.5  Synliggørelse af EG som IB-World School for elever bosat i Sydvestjylland (vægt 20%)  

 Initiativer ad A.5 
 

 Bedre branding af EG som IB-skole i forhold til Diploma-uddannelsens målgruppe og offent-
ligheden med henblik på at udbrede kendskabet til dette uddannelsestilbud 

 



 

Side 5 af 6 

 

 Fortsat udvidelse af vores radius for personlig information på efterskoler med international 
profil 

 
 Succeskriterier: 
 
 Indikator 1 

At det øgede fokus på IB-World School resulterer i, at der i skoleåret 2017-18 bliver 24-30 ele-
ver 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% 

Resultatløn  
 
Den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er pr. 1. august 2016 for basisramme: kr. 70.000 
(nutidskroner). 
 
I den endelige afrapportering af kontrakten beregnes opfyldelsesgraden i %. 
 
Kontrakten løber fra 1. august 2016 til 31. juli 2017. 
 
Efter endt kontraktperiode vurderer og begrunder bestyrelsen graden af målopfyldelse og fastsætter 
udbetalingsgraden. 
 
Resultatlønnen udbetales september/oktober 2017. 
 
Indberetning af nærværende aftalte økonomiske ramme samt udbetalingsprocent sker til Kvalitets- 
og Tilsynsstyrelsen senest 15. oktober 2017. 
 
Kontrakt og evaluering 
 
Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for 
målopfyldelsen. Kontrakten midtvejsevalueres i februar 2017. 

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. 
Graden 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-
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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 7. oktober 2016 

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


