
1 
 

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: Resultat 2017 var 155 tkr. iht. godkendt årsrapport. 
Målet er nået og udløser 20%. 
 
Implementering af gymna-
siereform 

Gymnasiereformen Der er konkrete, beskrevne og 
udmeldte planer for reformens 
realisering  

Maks. 20 % 

Afrapportering: Rektor og uddannelseschef har sendt dokumentation for studieplaner, som udfoldes i det studieadministrative 
system Lectio. 
Målet er nået og udløser 20%. 
 
Implementering af EUD-re-
form 

EUD-reformen EUX og relevante hovedfor-
løbsmoduler er beskrevne og 
udmeldte  

Maks. 20% 

Afrapportering: EUX og relevante hovedforløbsmoduler er beskrevne og udmeldte via Elevplan. 
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 hele 2018 
Maks. 10 % 
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(januar og forventet august-op-
tag) ift. samme tidspunkt året før 

Den 08.06.2018 havde 438 elever tilmeldt sig GF1/GF2 i januar og 383 elever til start på Gf1/GF2 i august. I alt 821. På samme 
tid sidste år havde 383 elever tilmeldt sig GF1/GF2 i januar og 369 elever til start på Gf1/GF2 i august. I alt 752. Oversigterne 
fremgår af intranettet på https://intranet.eucnord.dk/Vaerd_at_vide/EUC%20Nord%20i%20tal/Tilmeldings-
tal/Skole%C3%A5r%202018%20-%202019/Sider/SubPage.aspx. 
Målet er nået og udløser 10%. 
 
PR Der er behov for kontinuerligt 

at promovere skolens uddan-
nelsesmuligheder 
 

Antal medieomtaler 1% for hver omtale over 100; 
maks. 30 % 
 

Afrapportering: Kommunikationschefen har oplyst, at der er 168 medieomtaler pr. 17.05.2018.  
Målet er nået og udløser 30%. 
 

 
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: Der er påbegyndt/gennemført 17 udviklingsprojekter samt 2 indsendte ansøgninger finansieret af hhv. EU's 
Socialfond/Vækstforum, Den regionale Uddannelses-pulje, Den tværgående Udviklingspulje og Undervisningsministeriet i regi 
af Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne. Hertil kommer AUB-projekter vedr. praktikpladser. Der er påbegyndt/gennem-
ført 1 samt ansøgt om 1 udviklingsprojekt finansieret af Den regionale Uddannelsespulje i regi af Erhvervsgymnasiet. 
Målet er nået og udløser 10%. 
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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: Iht. brev fra ministeriet den 16.04.2018 har VEU-center Nord i 2017 opnået 16,3 point ud af max. 16,5 point, 
hvorved VEU-centret opfyldte kontrakten med 98,8%. På den baggrund fik VEU-center Nord udbetalt et resultatafhængigt til-
skud på 493.939 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 
forbindelse med udarbej-
delse af AC-underviser-
nes årsopgørelser: 
- Arbejdstid sammen 

med elever i % 

Maks. 5 % 
 

Afrapportering: Hhx 2016-2017: 39,82 %; hhx 2017-2018: 39,25 (nedgang skyldes øget brug af timelærere grundet opsigelser 
og sygdom). Htx 2016-2017: 43,0 %; Htx 2017-2018: 44,6 %. Dokumentation fremgår af beregninger foretaget af rektor. 
Målet er delvist opnået og udløser 2,5%. 
 
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 
forbindelse med udarbej-
delse af faglærernes års-
opgørelser: 
- Arbejdstid sammen 

med elever i % 

Maks. 5 % 
 

Afrapportering: I EAU området udgør tid sammen med elever og kursister i perioden 01.08.2017-31.05.2018 51,18% (55,32 % 
i 2016/17), hvilket er et fald i forhold til samme periode 2016-2017. Faldet skyldes til dels, at vi i indeværende skoleår har 
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afskediget et større antal undervisere som følge af nedgang i sprogområdet samt nogle undervisere, som ikke kunne leve op 
til vores forventninger, hvilket har medført tomgangstid i opsigelsesperioden. Hertil kommer, at vi har brugt mange ressourcer 
på standardisering og beskrivelse af undervisningsforløb og –materialer samt digitalisering, og der er derfor ikke opnået den 
ønskede effektivisering i perioden. 
Målet er ikke nået og udløser ikke resultatløn. 
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: Der er ansøgt og bevilget midler fra den statslige fond FUSA til et kompetenceudviklingsprojekt for ledere og 
lærere, og der er ansøgt og bevilget et projekt til udvikling af forløb samt efteruddannelse gennem EU's socialfond. Yderligere 
blev kvalitetsmidlerne for 2017 anvendt til at udvikle digitale læringsforløb. 
Målet er nået og udløser 30%. 
 
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: Frafaldet på GF2 uden omvalg var 17,58 % 07.06.2018 (vægtet januar-/augustoptag skoleår 17-18). 
Målet er nået og udløser 10%. 
 
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: APV er gennemført, der er foretaget analyser i relevante fora (direktion, AMU, AMO – se referater), og der er 
udarbejdet relevante handlingsplaner. Se dokumentation på: 
https://intranet.eucnord.dk/Vaerd_at_vide/Arbejdsmilj%c3%b8_/APV/APV%202017/Sider/SubPage.aspx. 
Målet er nået og udløser 30%. 

 

https://intranet.eucnord.dk/Vaerd_at_vide/Arbejdsmilj%c3%b8_/APV/APV%202017/Sider/SubPage.aspx

