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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) 

Målopfyldelse 

i procent 

Den generelle 

karakterudvikling på 

gymnasiet 

Eksamensresultat for 

studenterårgangen 2019 

sammenholdt med 

gennemsnittet for de 

seneste tre år 

Gennemsnit 2016-2018: 7,1 (Der afrundes til 

en decimal) 

7,1 eller højere = 100% 

6,9 – 7,0 =80% 

6,8 eller lavere = 0% 

7,2 15% 

 

 

15% 

Løfteevne i forhold til 

socioøkonomisk reference1 

UVM’s benchmark 

Konsolidere en positiv 

løfteevne set over seneste 

3-årige periode 

Løfteevne 2016 - 2018-studenterårgangene i 

forhold til gennemsnit for 2015 -2017 

resultaterne. 

Løfteevne 2015 – 17: 0,0 

0,0 eller højere = 100% 

-0,1 =80% 

<-0,1 = 0% 

0,0 15% 

 

 

 

15% 

Løfteevne i forhold til 

socioøkonomisk reference1 

DE’s benchmark 

Konsolidere en positiv 

løfteevne set over seneste 

3-årige periode 

Placering i top 5 i RSD=100%, top 6 – 10 

=80%,  

under top 10 = 0% 

DE´s 

benchmark 

ej lavet 

15% 

 

15% 

Overgangsfrekvenser til 

videregående uddannelser. 

Andelen af studenter fra 

MfG som vælger en 

videregående uddannelse. 

Optag 2018 i forhold til 

det gennemsnitlige antal 

dimittender de sidste 5 år 

skal være større end det 

tilsvarende tal for 2017 

Optag 2018 på videregående uddannelser: 

207 

Gns. antal studenter 2013-17: 168 

Antal optagne/antal studenter 2017: 207/169 

= 122% 

2018: 212 optagne, gns. antal studenter 2013-

2017: 168, så 2017: 212/168 = 126% 

123% el. mere: 100% 

100 – 123% = 80% 

85 – 100 % = 60%  

126% 15% 

 

 

 

 

15% 
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Under 85% = 0% 
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 2018 og 

halvårsresultat 2019. 

Parametre vægter hver 10%. 

2018:  

budget 193.000 

realiseret 364.322 

Halvårsres. 2019: 

budget -129.236 

realiseret -184.529 

20% 

 

 

10% 

 

      

Forklaring/statusrapport: Halvårsresultatet ligger ca. 55.000 under det budgetterede. Mange forskellige faktorer er årsag til dette, jf. Birthes halvårsregnskab 

(vedhæftet) 

 

Indsatsområde: Ansøgertal 

 

Indikator Beskrivelse/mål Reference/beregning Resultat 

Vægtning (% 

af 

basisrammen) 

 

Søgetal pr. 15/3 2019 Øge søgningen til almindelig 1g på 

MfG 

Bestyrelsen graduerer med 

udgangspunkt i rapport fra 

rektor, hvis søgetal er under 

119. 

2018: 119 

2019: 127 
20% 

 

 

20% 

      

BASISRAMME I ALT                  90% 
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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: Implementering af gymnasiereformen 

 

Indikator Beskrivelse/mål Reference/beregning Resultat 

Vægtning (% 

af 

ekstrarammen) 

Målopfyldelse 

i procent 

Tilfredsstillende 

implementering af nyt 

grundforløb/gymnasiereformen 

1. Fastholde søgning til 

naturvidenskab 

2. Fastholde søgning til sproglige 

studieretninger 

3. Oprettelse af krea-studieretning 

4. Det nye fag karrierelæring: 

Gennemførelse af mindst to større 

projekter i samarbejde med    

institutioner eller virksomheder i 

regionen 

Bestyrelsen vurderer på 

grundlag af rektors 

statusrapport graden af 

målopfyldelse.  

Vægtning af punkterne: 

10% på hver. 

 

 

Se statusrapport 

nedenfor 

40%  

 

 

 

 

 

20% 
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Indsatsområde: Studietid på skolen med lærervejledning 

 

Der tillægges undervisningsnormen 30% af elevtiden til skriftligt arbejde i 1g og 15% i 2g. Mål på indikatoren: Bestyrelsen vurderer på grundlag af rektors 

statusrapport graden af målopfyldelse. 

 

Indikator Beskrivelse/mål Reference/beregning Resultat 

Vægtning (% 

af 

ekstrarammen) 

Målopfyldelse 

i procent 

Afholdelse af studietid1) 

for alle 1g og 2g-klasser. 

30% af elevtiden til skriftligt arbejde i 

1g og 15% i 2g afvikles med 

lærertilstedeværelse. 

Bestyrelsen vurderer på 

grundlag af rektors 

statusrapport graden af 

målopfyldelse.  

 

Se statusrapport 

nedenfor 
10% 

 

 

10% 

 

 

 

 

 Indsatsområde: ”Mindre fravær – mindre frafald”  

 

Indikator Beskrivelse/mål Reference/beregning Resultat 

Vægtning (% 

af 

ekstrarammen) 

Målopfyldelse 

i procent 

Andel elever, der 

gennemfører adgangsgivende 

eksamen indenfor normeret 

tid 

Uændret niveau i forhold til de sidste 

tre års gennemsnit Gennemsnit for de sidste tre år: 

89,16%. 
89,68 12% 

 

12 % 

Gennemførelsesprocent i 1g Uændret niveau i forhold til de sidste 

tre års gennemsnit 

Gennemsnit for de sidste tre år: 

96,9%. 
95,78 13% 

5% 

 

Indsatsområde: Samarbejde med omverdenen: skoler og videregående uddannelser 
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Indikator Beskrivelse/mål Reference/beregning Resultat 

Vægtning (% 

af 

ekstrarammen) 

Målopfyldelse 

i procent 

Samarbejdsaftale indgået 

med Laboratorium for 

STEM undervisning og 

læring i Region Syddanmark 

om ”Laboratorium Faaborg-

Midtfyn” 

 Bestyrelsen vurderer på 

grundlag af rektors 

statusrapport graden af 

målopfyldelse. 

 

 

Se 

statusrapport  
15% 

 

 

 

15% 

Afholdelse af arrangement 

for kommunens 8. klasser 

under forskningens døgn 

(april 2019).  

 Bestyrelsen vurderer på 

grundlag af rektors 

statusrapport graden af 

målopfyldelse. 

 

 

Se 

statusrapport  
10% 

 

 

10% 

 

 

EKSTRARAMME SAMLET               72% 

 

 

 

Resultatløn 

Det maksimale beløb der kan udbetales for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 er: 

Basisramme: kr. 60.000,-   

Ekstraramme: kr. 40.000,- 

Resultatlønnen udbetales med septemberlønnen 2019. 

 

 

 

 

 


