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Resultatlønskontrakt for Direktør Desiré Christoffersen 1. august 2018 – 31. juli 2019 
 

Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2018/19 og skal være underskrevet senest den 1. november 2018 
Kontrakten har udgangspunkt i bemyndigelse og retningslinjer fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 27. juni 2013. 
 
Resultatlønskontrakten har en basisramme og en ekstraramme. Resultatlønskontrakten aflønnes i henhold til opfyldelsesgraden. 
Basisrammen refererer til strategiske nøgleresultater (KPI), medens ekstrarammen henfører til to obligatoriske målsætninger jf. ministeriets retningslinjer samt 
bestyrelsens strategiske fokusområder. 

 

Indsatsområder Skolemål Indikator  Maks. 
% 

 

A. Strategi for Skive College A1. Der skal udarbejdes en plan for imple-
mentering af Skive Colleges strategi. 

A2. Der skal udarbejdes handlingsplaner for 
samtlige af skolens afdelinger. 

A3. Professionaliseret skole. 

A1. Årsrytme for arbejdet med strategi og handlingsplaner samt godkendelse af disse, her-
under budgetter samt flow for opfølgning er udarbejdet. 

A2. Handlingsplaner for alle afdelinger. 
 
A3. Igangsat udarbejdelse af optimerede arbejdsgange og procedurer for støttefunktioner. 
 

 
40%  

B. Erhvervsuddannelserne B1. Flere elever skal vælge en erhvervsud-
dannelse på Skive College direkte efter 9. 
eller 10. klasse. 
 
B2. Skive College skal udfordre alle elever, 
så de bliver så dygtige, de kan. 
 
B3. Tilliden og trivslen på Skive College skal 
styrkes. 

B1. Flere GF1 i august 2019 end august 2018 målt i forhold til den demografiske udvikling 
i forholdet til skolens hjemkommune.  
 
B2. Andel elever med fag på ekspertniveau skal som minimum være på niveau med 
2017/18 i 2018/19. 
 
B2. Andel af EUX elever på GF1 og GF2 skal stige fra 2017/18 til 2018/19. 
 
B3. Elevernes trivsel (ETU) skal som minimum ligge på landsgennemsnittet for erhvervs-
skoler. 
 
B3. Virksomhedernes tilfredshed (VTU) skal som minimum ligge på landsgennemsnittet for 
erhvervsskoler.  
 

 
30 %  

C. Erhvervsgymnasierne C1. Fokus på løfteevne. 

C2. Tilliden og trivslen på erhvervsgymnasi-
erne skal styrkes. 

C1. Begge gymnasier skal ligge blandt de 10 bedste gymnasier i løfteevne i 2019. 

C2. Elevernes trivsel (ETU) skal som minimum ligge på landsgennemsnittet for begge 
gymnasier. 
 

 
30%  

Basisramme i alt    100%  
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Indsatsområder  
Ekstrarammen 

Mål Indikator  %  

A. Øget gennemførelse A1. Flere skal fuldføre en erhvervsuddan-
nelse 

A2. Flere skal fuldføre erhvervsgymnasiet 
 

A1. Frafaldprocenten på GF2 og Hovedforløb skal falde fra 2017/18 til 2018/19. 

A2. Gennemførselsprocenten skal som minimum være på niveau med 2018 og blandt lan-
dets 10 bedste.  
 

 
40% 

 

B. Lærernes arbejdstid Prioritering og planlægning af lærernes ar-
bejdstid, så lærerne anvender en større del 
af deres arbejdstid sammen med eleverne 
ved undervisning eller andre læringsaktivite-
ter.  
 

På alle erhvervsuddannelserne ligger der dokumentation for, at der i skoleåret 2018/19 er 
skemalagt i gennemsnit mindst 26 klokketimers undervisning pr. uge.  

På de erhvervsgymnasiale uddannelser ligger der dokumentation for, at der i skoleåret 
2018/19 er skemalagt i gennemsnit mindst hhv. 25 (hhx) og 26 (htx) klokketimers under-
visning pr. uge. 
 

 
20% 

 

C. Medarbejdertilfredshed Ny model for medarbejdertilfredshedsunder-
søgelse (MTU). 
 

Igangsat udarbejdelse af ny model, som er dialogbaseret. 
 

20% 
 

D. Persondataforordningen Implementering af procedurer for Personda-
taforordningen. 
 

Besluttede procedurer er implementeret, og der tages stikprøver af fysisk og it sikring. 
 

20% 
 

Ekstrarammen i alt     100%  

 
Resultatlønskontakten skal evalueres i september 2019, og udbetaling sker i henhold til opfyldelsesgraden.  
 

 
 

 
Resultatlønskontrakten er indgået den    

 
 
 

 

                                    Desiré Christoffersen                                    Jeppe Juul-Sørensen 
 

 

 

 


