
Resultatl0nskontrakt 

ESBJERG 
GYMNASIUM 

S T X - H F - I B 

Formal med kontrakten 

F0lgende resul tat l0nskontrakt skal tnedvirke ti l at styrke Esbjerg Gymnasiums profi l som et udviklingsoriente-

ret og at t rakt iv t gymnasium samt underst0t te skolens bestraebelser pa samarbejde og synligg0relse i forhold t i l 

det omkringl iggende samfund. 

Kontraktens gyldighed 

Kontrakten er indgaet mel lem bestyrelsen for Esbjerg Gymnasium ved formand Flemming Just og rektor Erling 

Petersson. Kontrakten er gaeldende i perioden fra 1. august 2018 - 3 1 . ju l i 2019. 

Naarvaerende kontrakt baserersig pa Undervisningsministeriets bemyndigelse og retn ingsl in jeraf 27. juni 2013 

t i l skolens bestyrelse t i l at indga resultat l0nskontrakt. Kontrakten omfat te r i overensstemmelse hermed en 

basisramme med f0lgende 5 indsatsomrader: A . l ) Fortsat udvikling af det gode undervisnings- og skolemil j0 pa 

EG, A.2) Fortsat digital isering og implementer ing af Gymnasiereform 2017 med digital dannelse og digitale 

kompetencer som et saerligt fokusomr^de, A.3) Faglig profi l og studieparathed - indsats ret tet mod folkesko-

len. Fastholdelse af EG's elevgrundlag, A.4) Udvikling af nye muligheder for laering i udvidede fysiske rammer, 

A.5) Pejling pa EG's f remt id ige retning ved grundig forberedelse af retor- og generationsskifte i ledelsen som 

udgangspunkt for fortsat positiv forankring i Esbjerg og sikring af medarbejderejerskab. 

Resultatmal 

Basisomrader (A): (samlet vaegt 100 %) 

A . l Fortsat udvikling af det gode undervisnings- og skolemilj0 pa EG (vsegt 20%) 

Initiativer ad A . l 

• Mindfulness som vaerkt0j i undervisningen, studievejledningen og som saerlig faglig aktivitet. 

• Udvikling af saerligt " fag" pa hf om dannelse af professionel digital identitet for youtube'ere, bloggere og 

esportselever og t i lbud om traaning i esport som saerlig faglig aktivitet 

Styrkelse af evaluerings-kulturen med fortsat fokus pa format iv evaluering og god klasserums-kultur. 

Systematisk arbejde med fortsat udvikling af elev-aktiviteter, som er med ti l at tegne skolens profi l 

som et sted, hvor kvali tet, naervaer og samarbejde er dr ivkraf ten. 

L0bende vedligeholdelse og opdater ing af skolens fysiske rammer ef ter den nye udvidelse i 2018 

Grundlag 
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Succeskriterier: 

Indikator 1: 

Gennemf0relse af 3 t imers kursus/workshop for interesserede laerere samt laengere kursusforl0b af 3 dages 

varighed for en mindre gruppe undervisere 

Indikator 2: 

Nedsat laerergruppe udarbejder med bidrag fra fagene mediefag, dansk og informatik det faglige indhold og forl0b 

af "faget" om dannelse af professionel digital identitet, og der indgas samarbejdsaftale og gennemf0res traening af 

eleverne med det professionelle esportshold Tricked. 

Indikator 3: 

Udarbejdelse af hensigtsmaessige procedurer for gennemf0relse, afrapporter ing og opf0lgning pa de lovpligti-

ge arlige tr ivselsmalinger samt omsastningen af resultaterne ti l f rugtbar format iv evaluering. 

Indikator 4: 

Gennemf0relse af EG-musical, EG for noget, Crossfit, Euro Sport, snap chat skoleblad og kunst pa EG, "gr0n og 

sund skole", kulturspejlinger via elevrejser. Science Club" indgar i en raskke af ti lbud under den individuelle pulje 

under saerlige faglige aktiviteter. 

Indikator 5: 

Gennemf0relse af den afslut tende udsmyknings- og inventardel i nybyggeriet, herunder installering af ny kunst 

t i l skolen. 

Faerdigg0relse af udvendige arealer omkring nybyggeriet og indretning af gardhave for skolens personalegruppe. 

Hver indikator veegter 20% 

A.2 Fortsat digitalisering og implementering af Gymnasiereform 2017 med digital dannelse og digitale 

kompetencer som et saerligt fokusomrade (vsagt 20%) 

Initiativer ad A.2 

• Udarbejdelse af en systematisk og sammenhaengende digital strategi. 

• Underst0ttelse af elevernes tilegnelse af saerlige digitale studiekompetencer 

• Tiltag mal re t te t saerlige elevgrupper til styrkelse af elevernes digitale laering. 

• Digital v idendel ing 

• Fortsat digital isering af skolens administrative rut iner 

Succeskriterier: 

Indikator 1: 

a) Brugen af digitale medier i undervisningen 

b) Saerlige fag pa skolen som informat ik og den digitale fagpakke pa hf 

c) Beskrivelse af digital dannelse som en del af almendannelsen. 

Udarbejdelse af progressionsplan for elevernes digitale dannelse - herunder savel digitale kompetencer og 

digital etik og adfasrd. 
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Indikator 2: 

Informat ionss0gning, kritisk anvendelse af digital in format ion, skaerpede digitale formidl ingskompeten-

cer 

Indikator 3: 

Underst0ttelse og traening af elevernes faerdigheder i ansvarlig brug af de digitale medier og plat forme 

ved opgaveskrivning og deling af bil leder 

Indikator 4: 

Fortsat udbygning af p lat formen "SharePoint" som faelles vidensbank for skolens personale. 

Indikator 5: 

I forlaengelse af den ny data-sikkerhedsbestemmelse fortsasttes arbejdet med fortsat digitalisering af 

dokumenter , arkivalier og sikring af datasikkerhed. 

Hver indikator vaegter 20% 

A.3 Faglig profil og studieparathed - indsats rettet mod folkeskolen. Fastholdelse af EG's elevgrundlag 

(vaegt 20%) 

Initiativer ad A.3 

• Samarbejde med Esbjerg Internat ional School (EIS) om saerligt t i l ret te lagte introduktionsbes0g for ele-

ver fra EIS samt samarbejde om overgangsaftale ved skift fra Cambridge ti l IB/MYP 

• Lokalt baseret samarbejde med fokus pa gymnasie-forberedelse med folkeskoler i omradet 

• Fokus p i saerlige karakteristika ved HF og IB i forhold til elevgruppernes behov og laeringsstile. 

Succeskriterier: 

Indikator 1 

Indgaelse af ny aftale om overgangsordning og MYP resultatkrav i forhold ti l IB1 og krav i forhold ti l Pre-

IB. M0de mel lem EIS og EG o m tilrettelaeggelse af overgangsfasen. 

Indikator 2 

a) "Next Step" med gymnasieforberedende undervisning varetaget af laerere pa EG gennemf0res med et 

fo rbegge par ter t i l f redsst i l lende resultat. 

b) Gennemf0relse af ini t iat ivet "EG pa tour" t i l skolerne 

c) Samarbejde med Da Vinci-linjen pa Vita Skolen om et treSrigt tilbagevendende forl0b, hvor 7., 8. og 9. 3r-

gang pa Da Vinci-linjen gennem faglige forl0b i samarbejde med EG og EG's elever, og hvor samarbejdet bru-

ges til at profilere Da Vinci-linjen og den h0je faglige niveau. 

d) Pi lotprojekter hvor kommende faste kurser malret tet grundskolen afpr0ves i samarbejde med udvalg-

te grundskoler, Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Kommune 

Indikator 3 

a) Med ansaettelse af HF-koordinator og Pre-IB-Coordinator med saerligt fokus p i samarbejdet med fol -

keskolerne om rekrut ter ing af disse elevgrupperfastholdes og styrkes rekrut ter ing af disse elevgrupper. 

b) Gennemf0relse af "Go GlobaT'init iativet med folkeskoler med internat ional profi l i et laengerevarende 

samarbejde. 

Indikator 1 vaegter 20%, 2 og 3 vaegter 40 % 
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A.4 Udvikling af nye muligheder for laering i udvidede fysiske rammer (vaagt 20%) 

Initiativer ad A.4 

• Nye fag, nye brobygningst i lbud, fagpakker og ny studieretning: 

a) Innovat ion som valgfag pa c niveau, 

b) Fors0gsstudieretning med Idraet B, 

c) Digital fagpakke pa hf 

d) Nyt brobygningskoncept, der i h0jere grad skal fokusere pa oplevelsen af det saerlige EG-milj0. 

Succeskriterier: 

Indikator 1 

At de 4 t i l tag, a, b og c og d kan gennemf0res i sko le i re t 2018-19 

Indikatoren vaegter 100 % 

De 4 t i l tag deler vaegten ligeligt (25% pr ti l tag) 

A.5 Pejling p§ EG's fremtidige retning ved grundig forberedelse af retor- og generationsskifte i ledelsen 

som udgangspunkt for fortsat positiv forankring i Esbjerg og sikring af medarbejder-ejerskab. 

(vaegt 20%) 

Initiativer ad A.5 

• Grundig proces med anvendelse af konsulentf i rma og inddragelse af personalet forud for opslag og an-

saettelse af ny rektor i e f t e r i r e t 2019. 

o 

• Udarbejdelse af ny APV-handleplan for den kommende 3-arige periode pa baggrund af konceptet Pro

fessionel kapital gennemf0r t i foraret 2018. 

Succeskriterier: 

Indikator 1 

At processen gennemf0res med inddragelse af personalet, og at der er opbakning om den rektorprof i l , 

som ansasttelsesudvalget fastsaetter. 

Indikator 2 

At den faerdige 3 -Sr ige APV handleplan foreligger ved skolearets afslutning t i l godkendelse i AMO og i 

Samarbejdsudvalget i maj / jun i 2019 

Hver indikator vaegter 50% 

Resultatl0n 

Den 0konomiske ramme for resul tat l0nskontrakten er pr. 1. august 2018 for basisramme: kr. 70.000. 

I den endelige afrapporter ing af kontrakten beregnes opfyldelsesgraden i %. 

Kontrakten l0ber fra 1 . august 2018 ti l 3 1 . jul i 2019. 
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Efter endt kontraktper iode vurderer og begrunder bestyrelsen graden af malopfyldelse og fastsaetter udbeta-
lingsgraden. 

Resultat l0nnen udbetales september /ok tober 2019. 

Indberetning af naervaerende aftalte 0konomiske ramme samt udbetal ingsprocent sker t i l Kvalitets- og Tilsyns-

styrelsen senest 15. ok tober 2019. 

Kontrakt og evaluering 

Der vil i kont raktper ioden vaere l0bende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for malopfyl-

delsen. Kontrakten midtvejsevalueres i februar2019. 

Ved kontraktens udl0b udarbejder vicerektor en rapport , der beskriver de init iativer, der er ivaerksat for at 

indfr i de opsti l lede resu l ta tm i l samt en vurdering af ef fekten af de igangsatte init iativer. 

Pa baggrund af rappor ten og ef ter bestyrelsesformandens/formandskabets dialog med rektor beslutter besty-

re lsesformanden/ formandskabet , i hvilken grad der er sket malopfyldelse af kontrakten. Graden af malopfyl

delse svarer t i l udbetal ingsprocenten. 

Ved fratraeden i kont raktper ioden vurderer bestyrelsesformanden/formandskabet ef ter indstil l ing fra vicerek

tor i hvilken udstraekning, at malene er opnaet eller ville kunne opnas med henblik pa en forholdsmaessig ud-

betal ing. Ved laengerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden/formandskabet ved periodens udl0b 

resul tatkontraktens opfyldelsesgrad. 

Kontraktaendringer 

Genforhandl ing eller juster ing af kontrakten kan finde sted ved vaesentlige aendringer af det grundlag, hvorpa 

kontrakten er indgaet og nar parterne er enige herom. Begge parter kan tage init iat iv t i l en genforhand-

l ing/ juster ing af kont rakten. 

Esbjerg, den 29. oktober 2018 
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