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Afrapportering af resultatlønskontrakt for Direktør Desiré Christoffersen 1. august 2018 – 31. juli 2019 

 

Indsatsområder Skolemål Indikator Afrapportering Maks. % Opnået 

A. Strategi for Skive Col-
lege 

A1. Der skal udarbejdes en plan for 
implementering af Skive Colleges 
strategi. 

A2. Der skal udarbejdes handlingspla-
ner for samtlige af skolens afdelinger. 

A3. Professionaliseret skole. 

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

A2. Handlingsplaner for alle afdelinger. 

A3. Igangsat udarbejdelse af optimerede arbejdsgange og 
procedurer for støttefunktioner. 
 

A1. Der er udarbejdet en fællesårsrytme for strategi og handlings-
planer, herunder budgetter og flow for opfølgning. 

A2. Der er udarbejdet handlingsplaner for samtlige afdelinger.  

A3 Arbejdet er i gang i alle afdelinger. Der er udarbejdet procedu-
rer og arbejdsgange.   

40% 40% 

B. Erhvervsuddannel-
serne 

B1. Flere elever skal vælge en er-
hvervsuddannelse 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 Col-
lege skal styrkes. 

B1. Flere GF1 i august 2019 end august 2018 målt i forhold 
til den demografiske udvikling i forholdet til skolens hjem-
kommune.  

B2. Andel elever med fag på ekspertniveau skal som mini-
mum 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 erhvervsskoler. 
 
B3. Virksomhedernes tilfredshed (VTU) skal som minimum 
ligge på landsgennemsnittet for erhvervsskoler.  
 

B1. I 2019 startede 101 mod 116 i 2018. Vægtet i forhold til demo-
grafiske udvikling, hvor der var 3% færre unge mellem 16-17 år, så 
kan det konstateres, at der er færre, som har valgt en erhvervsud-
dannelse efter 9. eller 10. klasse. 

B2. Antallet af elever med fag på ekspertniveau er steget fra 303 til 
509 elever i 2019.  

B2. 2018 tilmeldte 48 elever sig eux og ud af 958 elever svarer det 
til 5,0 %. I 2019 tilmeldte 43 elever sig eux og ud af 895 elever sva-
rer det til 4,8 %. 

B3. ETU-målingerne er samlet på 4,1 hvilket er over landsgennem-
snittet på 4,0. 

B3. VTU viser en tilfredshed på 7,9, som er over landsgennemsnit-
tet på 7,6. 

30 % 26% 

C. Erhvervsgymnasierne C1. Fokus på løfteevne. 

C2. Tilliden og trivslen på erhvervs-
gymnasierne skal styrkes. 

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

 

 

 

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

C1. Begge gymnasier forventes fortsat at ligge blandt de 10 bedste 
gymnasier, men data er endnu ikke tilgængelige for 2019. Derfor 
vurderes i forhold til 2018. 

I 2018 var HTX’s gennemsnitlige eksamensresultat på 7,5, hvor den 
socioøkonomiske ramme var 7,2. Skive College - HTX har den fjerde 
højeste løfteevne på landsplan. For HHX var det gennemsnitlige ek-
samensresultat på 6,8, hvor den socioøkonomiske ramme ligeledes 
var på 6,8. HHX har den syvende højeste løfteevne på landsplan.  

C2. Resultatet for ETU var i 2018 for erhvervsgymnasierne 71%, 
hvor landsgennemsnittet lå på 70%.  

30% 24% 

Basisramme i alt    100% 90% 
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Indsatsområder  
Ekstrarammen 

Mål Indikator 
 
Afrapportering 

Maks. % Opnået 

A. Øget gennemførelse A1. Flere skal fuldføre en erhvervsud-
dannelse 

A2. Flere skal fuldføre erhvervsgym-
nasiet 

 

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 landets 10 bedste.  
 

A1. Frafald er faldet både på grundforløb og på hovedforløb. 

A2. Gennemførselsprocent er på niveau med 2018, men der fore-
ligger endnu ikke statistik for landet.    

40% 32% 

B. Lærernes arbejdstid B1. Prioritering og planlægning af læ-
rernes arbejdstid, så lærerne anven-
der en større del af deres arbejdstid 
sammen med eleverne ved undervis-
ning eller andre læringsaktiviteter.  
 

B1. På alle erhvervsuddannelserne ligger der dokumenta-
tion for, at der i skoleåret 2018/19 er skemalagt i gennem-
snit mindst 26 klokketimers undervisning pr. uge.  

B2. På de erhvervsgymnasiale uddannelser ligger der doku-
mentation for, at der i skoleåret 2018/19 er skemalagt i 
gennemsnit mindst hhv. 25 (hhx) og 26 (htx) klokketimers 
undervisning pr. uge. 
 

B1. Der er i gennemsnit blevet skemalagt 25 klokketimers under-
visning i foråret 2019.  Tallet vurderes til at være højere, da det 
Merkantile område først er begyndt at bruge EASY sent.  

B2. Der anvendes i gennemsnit 24,4 timer på HHX og 26 timer på 
HTX. 

20% 15% 

C. Medarbejdertilfreds-
hed 

C1. Ny model for medarbejdertil-
fredshedsundersøgelse (MTU). 
 

C1. Igangsat udarbejdelse af ny model, som er dialogbase-
ret. 

C1. Der er udarbejdet en model for medarbejderudvikling samt 
årsrytme. Modellen erstatter MTU, og de første dialoger blev gen-
nemført før sommerferien. 

 

20% 20% 

D. Persondataforord-
ningen 

D1. Implementering af procedurer for 
Persondataforordningen. 
 

D1. Besluttede procedurer er implementeret, og der tages 
stikprøver af fysisk og IT-sikring. 

D1. Revisionen har i januar 2019 foretaget en undersøgelse (3402-
1). Der er udarbejdet opdeling af de fysiske rammer i rød, gul og 
grøn zone. 

 

20% 20% 

Ekstrarammen i alt     100% 87% 

 
 

Resultatlønskontrakten er afrapporteret den     
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