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Kriterier for resultatlønskontrakt 

 

Basismål 

 

 

Målsætning 

 

Status Dokumentation/indikator Vægtning 

Økonomisk balance Resultat vedtagne budget 

2017 

Godkendt resultat +/- 1% af om-

sætningen 

 

Maks. 20 % ved positiv resul-

tat; maks. 10 % ved resultat 

inden for godkendt spænd  

Afrapportering: 

Implementering af gymna-

siereform 

Gymnasiereformen Der er konkrete, beskrevne og 

udmeldte planer for reformens 

realisering  

Maks. 20 % 

Afrapportering: 

Implementering af EUD-re-

form 

EUD-reformen EUX og relevante hovedfor-

løbsmoduler er beskrevne og 

udmeldte  

Maks. 20% 

Afrapportering:  

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

Grundforløb I og 2 i hele 2018 

(januar og forventet august-op-

tag) ift. samme tidspunkt året før 

Maks. 10 % 

 

Afrapportering: 

PR Der er behov for kontinuerligt 

at promovere skolens uddan-

nelsesmuligheder 

 

Antal medieomtaler 1% for hver omtale over 100; 

maks. 30 % 

 

Afrapportering: 
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Ekstramål 

 

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. 10 % 

 

Afrapportering:  

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 (2017) 

 

 Maks. 10 % 

Afrapportering:  

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 % 

Maks. 5 % 

 

Afrapportering:  

Underviserernes arbejdstilret-

telæggelse (UF, HL) 

Faglærernes arbejde skal tilret-

telæggelse således at undervi-

serne tilbringer en større del af 

deres arbejdstid sammen med 

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

2,5% højere end 2015/16 

5 % højere end 2016/17 
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eleverne ved undervisning eller 

andre læringsaktiviteter  

- Arbejdstid sammen med 

elever i % 

- 2015/16: 51 % 

- 2016/17: 55,32 % 

Afrapportering: 

Digitalisering Undervisningen skal digitalise-

res dels for at sikre en tidssva-

rende kvalitet, dels for at opti-

mere ressourcerne 

Iværksatte internt og eks-

ternt finansierede projekter 

10% pr. projekt – maks. 30% 

Afrapportering: 

Frafald GF2 Frafaldet på GF2 uden omvalg 

17,97% 01.06.2017 

EUC Nord statistik frafald 

uden omvalg 

Maks. 10 % ved mindre end 

2017 samme tidspunkt 

Afrapportering: 

APV APV 2017 skal gennemføres, 

analyseres og handlingsplaner 

udarbejdes på baggrund deraf 

APV gennemført, analyse i 

relevante fora (direktion, 

AMU, AMO), relevante 

handlingsplaner udarbej-

det 

 

Maks. 30% 

Afrapportering: 

 


