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Afrapportering af resultatlønskontrakt mellem EUC Nord og direktør A. Neil Jacobsen for perioden 01.07.2016-

30.06.2017. Behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 20.06.2017. 

 

Kriterier for resultatlønskontrakt 

 

Basismål (90 tkr.) 

 

 

Målsætning 

 

Status Dokumentation/indikator Vægtning 

Økonomisk balance Resultat vedtagne budget 

2016: - 1.331 tkr. 

Positivt resultat 

 

20 % 

Afrapportering: Iht. den af bestyrelsen godkendte Årsrapport 2016, blev resultatet tkr. 155. 

Målet er nået og udløser 20%. 

 

Forberedelse af gymnasie-

reform 

Gymnasiereformen er vedta-

get, men de konkrete indsat-

ser meldes først ud i foråret 

2017 

Der er konkrete, beskrevne og 

udmeldte planer for reformens 

realisering  

50 % 

Afrapportering: Rektor og uddannelseschef har sendt dokumentation for studieplaner, som udfoldes i det studieadministrative 

system Lectio. Disse er dog først tilgængelige, når fagfordelingen er afsluttet. Der er gennemført et omfattende program for 

alle erhvervsgymnasiale undervisere med kompetenceudvikling, pædagogisk udvikling og faglig udvikling siden efteråret 

2016. Forløbet afsluttes sommeren 2017. 

Målet er nået og udløser 50%. 

 

EUD-reform Ny lov om eud EUX og relevante hovedfor-

løbsmoduler er beskrevne og 

udmeldte  

20% 

Afrapportering: EUX og relevante hovedforløbsmoduler er beskrevne og udmeldte via Elevplan. 
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Målet er nået og udløser 20%. 

 

Flere eud-elever Der er behov for flere faglærte Flere elever har tilmeldt sig 

Grundforløb I og 2 i 2017 (ift. 

samme tidspunkt året før) 

10 % 

 

Afrapportering: Den 06.06.2017 havde 383 elever tilmeldt sig GF1/GF2 i januar og 369 elever til start på Gf1/GF2 i august. I 

alt 752. På samme tid sidste år var tallene hhv. 315 og 408. I alt 723. Oversigterne fremgår af intranettet. 

Målet er nået og udløser 10%. 

 
 

Ekstramål (70 tkr.) 

 

Målsætning 

 

Status Indikator Vægtning 

Forsøgs- og udviklingsarbejde 

 

FoU-arbejdet anses som et vig-

tigt udviklingsaspekt for såvel 

undervisningen som undervi-

sere 

Offentliggjort projektsta-

tus; projektrapporter 

1 % pr. projekt; maks. 20 % 

 

Afrapportering: Der er påbegyndt/gennemført 15 udviklingsprojekter finansieret af EU's Socialfond/Vækstforum, Den regionale 

Uddannelsespulje, Den tværgående Udviklingspulje, Undervisningsministeriet og A.P. Møller-fonden i regi af Erhvervs- og ar-

bejdsmarkedsuddannelserne. Hertil kommer AUB-projekter vedr. praktikpladser. Der er påbegyndt/gennemført 6 udviklingspro-

jekter finansieret af Den regionale Uddannelsespulje i regi af Erhvervsgymnasiet. Der er gennemført 3 kompetenceudviklings-

projekter finansieret af Kompetencefonden i regi af Fællesområdet.  I alt 24 projekter. Projektbeskrivelser findes på intranettet. 

Målet er nået og udløser 20%. 

 

EUC Nord bidrager til realise-

ring af mål i VEU-Center 

Nords udviklingskontrakt 

Udviklingskontrakten indehol-

der en række aktivitetsmål, som 

skolen skal bidrage til realise-

ring af. 

Skolens samlede afrap-

portering af gennemførte 

aktiviteter og opnåede re-

sultater (2016) 

10 % 
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Afrapportering: Iht. brev fra ministeriet den 06.04.2017 har VEU-center Nord i 2016 opnået 16,1 point ud af max. 16,5 point, 

hvorved VEU-centret opfyldte kontrakten med 97,6%. På den baggrund fik VEU-center Nord udbetalt et resultatafhængigt til-

skud på 683.030 kr. 

Målet er nået og udløser 10%. 

 

Underviserernes arbejdstilret-

telæggelse (AC) 

AC-undervisernes arbejde skal 

tilrettelæggelse således at un-

derviserne tilbringer mindst li-

geså meget af deres arbejdstid 

sammen med eleverne ved un-

dervisning eller andre lærings-

aktiviteter som det foregående 

år 

Opgørelse af arbejdstid i for-
bindelse med udarbejdelse 
af AC-undervisernes årsop-
gørelser: 

- Arbejdstid sammen med 

elever i % 

10 % 

 

Afrapportering: Hhx 2015-2016: 39,34 %; Hhx 2016-2017: 39,82 %. Htx 2015-2016: 42,8 %; Htx 2016-2017: 43,0 %. Dokumen-

tation fremgår af beregner foretaget af rektor. 

Målet er nået og udløser 10%. 

 

Underviserernes arbejdstilret-

telæggelse (UF, HL) 

Faglærernes arbejde skal tilret-

telæggelse således at undervi-

serne tilbringer en større del af 

deres arbejdstid sammen med 

eleverne ved undervisning eller 

andre læringsaktiviteter 

Opgørelse af arbejdstid i for-
bindelse med udarbejdelse 
af faglærernes årsopgørel-
ser: 

- Arbejdstid sammen med 

elever i % 

10 % 

 

Afrapportering: Beregning af arbejdstid sammen med elever er opgjort til 55,32 % (51 % i 2015/16). Det er 55,53 % på tekniske 

og 52,07 % på merkantil. Merkantil er påvirket af studieåret på eux, hvor der er langt mere rettearbejde end på de tekniske eud. 

Målet er nået og udløser 10%. 

 

Frafald (GF 1 + 2) Frafaldet på grundforløbene er 

3,5 % (GF1); 13,1 % (GF2) 

(2015) 

Handlingsplan for øget 

gennemførelse (UVM) 

10 % ved mindre end 2015 
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Afrapportering: Frafaldet på GF 1 er i 2016 opgjort til 4,5 %, og det er negativt påvirket af det optag, vi lavede i januar 2016. 

Frafaldet var 3,8 % på august optaget og 16,6 % på januar optaget. Vi har ikke optaget elever til GF1 i januar 2017. På GF2 er 

frafaldet i 2016 samlet på 20,6, og det er 18 % i januar optaget og 25,5 % i august optaget. 

Målet er ikke nået og udløser 0%. 

 

Strategiimplementering Den af bestyrelsen vedtagne 

strategi skal implementeres 

Projektet ”Strategi i bevæ-

gelse” afsluttes iht. pro-

jektplan og projektet per-

manentgøres bl.a. mhp. at 

højne den professionelle 

kapital 

40% 

Afrapportering: Iht. lukkebrev af den 28.11.2016 fra Kompetencefonden er projektet gennemført iht. plan og med stor ros. 

Projektet er herefter permanentgjort, og ressourcedirektøren fører opgørelse ift. gennemførte samtaler. 

Målet er nået og udløser 40%. 

 

 


