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Grundlag 

Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen):  

”Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier herfor”(27. juni 2013)  

 

For uddybende til de enkelte punkter henvises til den oprindelige kontrakt. 

 
For alle resultater er der afleveret dokumentation til formandskab.   
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A Basisramme Jf. bemyndigelsen: Basisrammen skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. 

 

Indsatsområde: Studieparathed  

Indikator Beskrivelse/mål Reference/beregning Resultat 
Vægtning (% af 

basisrammen) 

Opfyldelse 

Den generelle 

karakterudvikling på 

gymnasiet 

Eksamensresultat for studenterårgangen 

2016 sammenholdt med gennemsnittet 

for de seneste tre år 

Gennemsnit 2013-2015: 7,2 

(Der afrundes til en decimal) 

7,2 eller højere = 100% 

7,0 – 7,1 =80% 

6,9 eller lavere = 0% 

7,2 20% 

 

 

20 

Løfteevne i forhold til 

socioøkonomisk reference1 

Konsolidere en positiv løfteevne set 

over seneste 3-årige periode 

Løfteevne 2013 - 2015-

studenterårgangene i forhold til 

gennemsnit for 2012 -2014 

resultaterne. 

Løfteevne 2012 – 14: 0,1 

0,1 20% 

 

 

20 

Indsatsområde: Synlig 

læring (Målstyret og 

evidensbaseret 

undervisning) 

Implementering af ”synlig læring” i 

store fag (dansk, engelsk, matematik) i 

1g fra skoleåret 2016-17.  

 
Strategiplan 

besluttet 

forår 2016 

10% 

 

 

10 

Fremme overgang til 

videregående uddannelser 

Flere deltagere (i forhold til antal 3g 

elever) i studiepraktik 2015 på 

videregående uddannelser end 

tilsvarende for 2014 

Deltagere 2014: 82 af 157. 

 
69 af 180 10% 

 

 

0 

Overgangsfrekvenser til 

videregående uddannelser. 

Andelen af studenter fra 

MfG som vælger en 

videregående uddannelse. 

Optag 2015 i forhold til det 

gennemsnitlige antal dimittender de 

sidste 5 år skal være større end det 

tilsvarende tal for 2014 

Optag 2014 på videregående 

uddannelser: 226 

Gns. antal studenter 2010-14: 

162 

Antal optagne/antal studenter: 

226/162 = 139% 

2015: 247 optagne, gns. antal 

studenter 2011-2015: 165 

150% 

 
20% 

 

 

 

20 
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1 Den socioøkonomiske reference tager højde for elevernes baggrundsforhold og ved at sammenligne gymnasiets faktiske karakterer hermed, kan der fås et billede af, hvorvidt 

gymnasiets elever har klaret prøverne bedre eller dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme baggrundsforhold 
 

Indsatsområde: Effektiv institutionsdrift 

 

Indikator Beskrivelse/mål Reference/beregning Resultat 
Vægtning (% af 

basisrammen) 

 

Overholdelse af budgettet Overholdelse af budgettet Bestyrelsen vurderer på 

grundlag af rektors statusrapport 

graden af målopfyldelse. 

Parametre er årsopgørelsen for 

2015 og halvårsresultat 2016. 

Parametre vægter hver 10%. 

2015: budget 

480.000/realiseret 

1.248.113 

Halvårsresultat 

2016: budget ÷ 

38.270/realiseret 

386.547 

20% 

 

 

 

20 
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B. Ekstraramme Jf. bemyndigelsen: Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer på institutionen. 

Desuden skal, jf. bemyndigelsen indgå målsætninger om, at lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne… og en indsats mod frafald. 

 

 

Indsatsområde: Studietid på skolen med lærervejledning 

I skoleåret 2015/16 blev 60% af elevtiden omlagt i 1g, så eleverne får vejledning af deres lærer mens de skriver. Eksempel med modul-/timetal nedenfor viser, 

hvad det betyder for en elev i 1a. Hun/han havde 52 moduler mere i skemaet. Det svarer til 1½ modul ekstra pr uge. 

I en evaluering fortæller 75% af eleverne, at de klarer mere end 40% af det skriftlige arbejde på skolen og godt 30% klarer mere end 60% af det skriftlige på 

skolen. 

I samme evaluering fortæller 98% af eleverne, at de har middel eller stort udbytte af vejledningen og heraf har 43% har stort udbytte 

 

Hold Stamklasse Moduler 

Studie-

moduler 

Norm i 

alt 

Elevtid  

i timer 

1a DA 1a 36 10 46 25 

1a EN 1a 47 12 59 30 

1a fy 1a 40 6 46 15 

1a Ma 1a 71 16 87 40 

1a nv 1a 34 6 40 15 

1a Sa 1a 46 2 48 5 

 Fag m. elevtid 274 52 326 130 
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Indikator Beskrivelse/mål Reference/beregning Resultat 
Vægtning (% af 

ekstrarammen) 

 

Afholdelse af studietid 

(arbejde med skriftlighed, 

faglig læsning eller andre 

læringsaktiviteter ud over 

obligatorisk timetal). Der 

tillægges uv.normen 60% af 

elevtiden til skriftligt 

arbejde i 1g og 30% i 2g 

a. Eleverne skal udtrykt i en 

evaluering tilkendegive, at de 

oplever at få hjælp til det 

skriftlige arbejde og dette med et 

positivt udbytte. 

b. Resultat af en evaluering blandt 

lærerne om deres oplevelse af 

elevernes udbytte 

Bestyrelsen vurderer på 

grundlag af rektors 

statusrapport graden af 

målopfyldelse. 

 

(15% på a og 20% på b) 

 

Skriftlige 

evalueringer til 

formandskab 

35% 

 

 

 

 

35 
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Indsatsområde: ”Mindre fravær – mindre frafald”  

 

Indikator Beskrivelse/mål Reference/beregning Resultat 
Vægtning (% af 

ekstrarammen) 

 

Andel elever, der gennemfører 

adgangsgivende eksamen 

indenfor normeret tid 

Uændret niveau i forhold til de sidste tre 

års gennemsnit Gns. for de sidste tre år: 90%. 89% 5% 

 

0 

Gennemførelsesprocent i 1g Uændret niveau i forhold til de sidste tre 

års gennemsnit 
Gns. for de sidste tre år: 95%. 96% 5% 

 

5 

De ansattes sygefravær 2015 

sammenholdt med 2014 

(sygefravær er ekskl. barns 

sygedage og barsel) 

Niveau som gennemsnit for de sidste 3 år 

Gns. Sidste tre år: 1,94% 2,56% 5% 

 

 

0 

 

Indsatsområde: Samarbejde med områdets folkeskoler  

 

Indikator Beskrivelse/mål Reference/beregning Resultat 
Vægtning (% af 

ekstrarammen) 

 

Mat-lab for matematiklærere i 

områdets 7.-9. klasser samt 

gymnasiets matematiklærere i 

skoleåret 2015-16. 

Gennemført efteruddannelsesforløb og 

med efterfølgende udvikling af 

undervisningsforløb og afprøvning af 

samme 

Forventet antal deltagere: ca. 30 i 

alt, heraf 8 fra MfG. 

Forventet antal workshops: ca. 5 

Forventet antal forløb: ca. 8. 

30 – 35 delt.  

5 worksh.  

10 forløb 

25% 

 

 

25 

Etablering af masterclass i 

hhv. engelsk og science for 

dygtige 9. kl. elever fra de to 

overbygningsskoler i Ringe 

Masterclass realiseret med 2 klasser 

 
2 klasser 

etableret 
25% 

 

 

25 
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Resultatløn 

Det maksimale beløb der kan udbetales for perioden 1. august 2015 til 31. juli 2016 er: 

Basisramme: kr. 70.000,-   

Ekstraramme: kr. 50.000,- 

Resultatlønnen udbetales med septemberlønnen 2016. 

 

 

Resultatvurdering og evaluering 

Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for målopfyldelsen. Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en 

rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens dialog med rektor beslutter 

bestyrelsen, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. 

Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsen ligeledes efter bestyrelsesformandens dialog med rektor ved periodens udløb resultatkontraktens 

opfyldelsesgrad.  

 

 

 

 

 Dato:      Dato:    

 

 

 

 Søren Hvarregaard     Claus Michelsen 

 Rektor      Bestyrelsesformand 


