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Afrapportering af resultatlønskontrakt for Direktør Desiré Christoffersen 1. august 2017 – 31. juli 2018 
 

Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2017/18 og skal være underskrevet senest den 1. november 2017 

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 Afrapportering Maks. % Opnået 

A.   

Strategi- og organi- 

sationsudvikling  

 
 

 
Styringsmodel. 

 

 

Der skal udvikles en økonomi- og styringsmodel for Skive 

College, der understøtter institutionens kernedrift.  

 

Der skal sikres en god økonomi, der understøtter skolens 

strategiske målsætning, udmøntet i et resultat svarende 

til det budgetterede.  

 

Igangsat udarbejdelse af en økonomi- og styringsmodel, som sig-

ter mod månedsregnskaber og opfølgning. 

  

Igangsat kompetenceløft af alle budgetansvarlige. Kursusforløb 

er igangsat. 

 

30% 25% 

Principper for personalepolitik for 

Skive College. 

Principper for årsrytme for Skive 

College. 

Identificering af kutymer og udar-

bejdelse af forretningsgange og 

procedurer. 

 

Personalepolitik er drøftet med SU. 

Principper og procedurer for institutionens arbejdsgange, 

som sikrer at gældende lovgivning overholdes. 

 

Personalehåndbog er udarbejdet med inddragelse af samtlige til-

lidsrepræsentanter. Aftalt i SU at arbejdet med personalehånd-

bogen skulle følge den overordnede personalepolitik.  

Udarbejdet og implementeret forretningsgange og procedurer 

blandt andet på områderne rejser, gaver, repræsentation og for-

plejning.  

 

Fælles overordnet pædagogisk og 

didaktisk grundlag. 

Udarbejde retningslinjer for god pædagogiske og didakti-

ske praksis indenfor de forskellige uddannelsesretninger.  

 

Udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag for sko-

len. Der har været fokus på at lave et fælles pædagogisk og di-

daktisk grundlag, der er let tilgængeligt og forståeligt, både for 

kommende elever og deres forældre og for medarbejderne på 

Skive College. Det pædagogisk og didaktisk grundlag er tilgæn-

geligt på skolens hjemmeside. 

Grundlaget er udarbejdet med henblik på stor fokus på imple-

menteringen i de forskellige afdelinger på Skive College.  

 

Det er således målet, at medarbejderne i de forskellige afdelin-

ger skal arbejde med at beskrive deres forståelse af de forskel-

lige praksisser, og hvordan det skal give mening i fht. den en-

kelte afdeling.  På denne måde får medarbejderne en forståelse 

for den fælles pædagogiske og didaktiske model, og der bliver 

skabt et fælles ejerskab.  
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B.    

Erhvervsuddannelserne 
B1. Flere elever skal vælge en er-

hvervsuddannelse direkte efter 9. 

eller 10. klasse. 

 

B2 Erhvervsskolerne skal udfordre 

alle elever, så de bliver så dygtige, 

de kan. 

 

B3 Tilliden og trivslen på erhvervs-

skolerne skal styrkes. 

 

B1 Flere GF1 i august 2017 end august 2016 målt i for-

hold til den demografiske udvikling i forholdet til skolens 

hjemkommune.  

B2 Andel elever med fag på ekspertniveau skal stige fra 

2016/17 til 2017/18. 

B2 Andel af EUX elever på GF1 og GF 2 skal stige fra 

2016 til 2017. 

B3 Elevernes trivsel (ETU) skal som minimum ligge på 

landsgennemsnittet for erhvervsskoler. 

B3 Virksomhedernes tilfredshed (VTU) skal som minimum 

ligge på landsgennemsnittet for erhvervsskoler. 

 

B1 Antallet af GF1 elever udgjorde i 2016 85 og i 2017 95 og 

hermed en vækst til trods for den demografiske udvikling. 

B2 Andelen af elever med fag på ekspertniveau er steget fra i 

faktuelle tal at udgøre 192 elever i 2016/17 til at udgøre 455 i 

2017/18.  

B2 Andelen af EUX elever er steget de senere år. Generelt er der 

en øget interesse i forhold til EUX uddannelsen på grundforlø-

bene. 

B3 ETU ligger samlet set på landsgennemsnittet for erhvervssko-

ler. De tekniske uddannelsers måling ligger lidt over, og de mer-

kantile ligger lidt under. Da antallet af elever på de tekniske ud-

dannelser er markant højere end antallet af elever på det mer-

kantile, så vurderes den samlede trivsel til som minimum at 

være på niveau med landsgennemsnittet. 

B3 Virksomhedernes tilfredshed samlet set på Skive College lig-

ger betydelig over landsgennemsnittet med 75, hvor landsgen-

nemsnittet ligger på 70. 

 

40 % 37% 

C.   

Erhvervsgymnasierne 
C1 Fokus på løfteevne.  

C2 Tilliden og trivslen på erhvervs-

gymnasierne skal styrkes. 

 

C1 Begge gymnasier skal ligge blandt de 10 bedste gym-

nasier i løfteevne i 2017. 

 

C2 Elevernes trivsel (ETU) skal som minimum ligge på 

landsgennemsnittet. 

 

 

C1 Begge gymnasier ligger indenfor deres områder blandt de 10 

bedste gymnasier i forhold til løfteevne. HHX har en placering 

som nr. 7 og HTX en placering som nr. 5.  

 

C2 Der er ingen målinger i 2017, da Ministeriet har stoppet må-

lingerne på grund af de nye databeskyttelsesregler. Indtil videre 

er spørgerammen på ETU for 2018 ikke blevet frigivet.  

Det kan konstateres, at søgningen til Skive Colleges gymnasiale 

uddannelser fastholdes til trods for at rekrutteringsgrundlaget er 

ca. 10% mindre. 

 

30% 24% 

Basisramme i alt    100% 86% 

Indsatsområder ekstra-

rammen 

Mål Indikator   I %  

A. 

Øget gennemførelse 
A1 Flere skal fuldføre en  

erhvervsuddannelse. 

A2 Flere skal fuldføre 

erhvervsgymnasiet. 

 

A1 Frafaldprocenten på GF2 og Hovedforløb skal falde fra 

2016/17 til 2017/18. 

A2 Gennemførelsesprocenten skal som minimum være 

på niveau med 2017 og blandt landets 10 bedste. 

A1 Frafald på grundforløbene er samlet set på niveau med 

2016/17 og er hverken faldet eller steget med henholdsvis 

15,1% begge år. 

 

På hovedforløbet er frafaldet mindre i 2017/18 med 6,5% end i 

2016/17, hvor den var 7,5%. 

 

A2 Gennemførselsprocenten i 2018 var på begge gymnasier hø-

jere end i 2017. I procent HTX 100/78 og HHX 90/83. Begge 

gymnasiale uddannelser ligger højt blandt skolerne, der udbyder 

uddannelserne, hvilket også løfteevnen viser.  

40% 37% 
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B. 

Gymnasiereformen 

B1 Implementering af  

Gymnasiereformen. 

B1 Der udarbejdes et koncept for implementering af 

gymnasiereformen, som tager højde for intentionerne i 

reformen.  

 

B1 Formålet med den nye gymnasiereform er, at gymnasierne får 

en enkel og overskuelig struktur, hvor alle fag bidrager til at ud-

fylde uddannelsens formål om almen dannelse og studiekompe-

tencer. Implementeringen af den nye gymnasiereform begyndte 

med optaget i august 2017. Skolens koncept består af beskrivel-

ser af grundforløb, studieområder, de nye studieretninger, karrie-

revalg samt tidsplaner. Regeringens retningslinjer for implemen-

teringen er fulgt. Der har været fokus på det overordnede formål 

og på at følge de bekendtgørelser og retningslinjer, som ministe-

riet har givet. 

 

30% 28% 

C. 

Persondataforordning  

 

C1 Persondataforordning  

Implementeres. 

 

C1 Der skal udpeges en DPO. 

 

C2 Der skal udarbejdes procedurer for håndtering af per-

sonfølsomme oplysninger i hele organisationen. 

 

C3 Der udarbejdes en plan for implementering af proce-

durerne. 

C1 Skive College har valgt at deltage i en DPO ordning med en 

række andre skoler. DPO’en er ansat på Herningsholm.  

 

C2 Der har været arbejdet koncentreret med at få sikret, at sko-

len overholder bestemmelserne i den nye persondataforordning. 

Der er udarbejdet procedurer for håndtering af personfølsomme 

oplysninger, både i form af fysisk sikring og IT sikring.  

 

C3 Arbejdsgruppe er nedsat, og der har været afholdt flere orien-

teringsmøder med organisationen. Arbejdsgruppen har udarbej-

det en oversigt over opgaverne med angivelse af ansvarlig og 

tidsfrister. 

 

30% 26% 

 

Ekstrarammen i alt  

    

100% 

 

91% 

 

 
  

 

 

 

 

Dato ________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                               Desiré Christoffersen                                                    Jeppe Juul-Sørensen 
 


