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oversigt over indsatsområder Esbjerg Gymnasium og HF – resultatlønskontrakter skoleåret 2017-18 

Person   EP MH DST LP NG SP AS 

Beløbsrammer: basis 

Ekstraramme 

  70.000, 60.000,  30.000, 30.000, 30.000,  30.000 ,   30.000  

50.000, 40.000,  10.000, 10.000, 10.000,  10.000,    10.000                                                                                                                       

Indsatsområder:  Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt 

Basis områder (A) (5 områder valgt) vægt i samlet indsats: område A 1-5 = 100% Område A.1: 20 % 
A.1  

Reformimplementering HF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vægt 20 % 

 

 

 

 

 

 

1)Fagpakke-modellen som 

vejen mod mere tydelig 

fortsat uddannelsesvej.7 

fagpakker tilbudt for at pege 

på mange fremtidige 

uddannelses-veje. 

 

2)Professionsorientering som 

centralt fokuspunkt i 

tilrettelæggelsen kombineret 

med jævnlige ”ud-af-huset” 

aktiviteter, herunder praktik-

forløb i undervisningen. 

 

3)Fokus på synlig læring, 

formativ evaluering og 

klasserums-kultur. 

 

 

 

4)Systematisk arbejde med 

omlagt skriftligt arbejde og 

ny skriftlighed i fagene. 

 

 

 

5)Ny fagpakke forberedes: 

digital fagpakke med plads til 

e-sport,You-Tube og 

Blogging 

 

Indikator 1: De 7 fagpakker realiseret i 

”fagpakkebånd” frem for fagpakke-klasser for 

at forebygge frafald hos hf-eleverne og sikre 

flest mulige fagpakkers oprettelse i 2 HF. 

 

 

 

Indikator 2: Samarbejdsaftaler om kortere og 

længere varende praktikforløb med 

uddannelsesinstitutioner og virksomheder på 

plads i løbet af skoleåret 17-18. 

 

 

 

Indikator 3:Afvikling af tema-møde om formativ 

evaluering for alle lærere.  

Afvikling af forsøg i 2j i ks om ”mind-set” for at 

bevidstgøre eleverne om gode læringsstrategier 

 

 

Indikator 4: At de dertil afsatte timer med den 

nye påtænkte skemalagte placering bedre har 

kunnet anvendes til formålet. 

 

 

 

Indikator 5: At den nye fagpakke er blevet 

forberedt, således at den kan indgå i 

fagpakkeudbuddet for 2018-19. 

 

Hver indikator vægter 20 % 

Evaluering 

Indikator 1: 4 ud af 7 fagpakker kunne oprettes på 

baggrund af elevernes valg. Alle de fire områder: 

Health, Business, Tech/IT og Society er 

repræsenteret. Fagpakkerne er alle oprettet i 

fagpakkebånd, så stamklasserne ikke skulle brydes 

op. 

Gennemført 100 % 

Indikator 2: 

Grundstrukturen i praktikforløbene er aftalt med de 

centrale aftagere af hf-studenter, UC Syd, 

Erhvervsakademi Sydvest, Sydvestjysk Sygehus, 

Daginstitution Valmuen (pædagog), 

Signaturskolen (lærer).  Detailplanlægning pågår 

Gennemført 100 % 

 

Indikator 3: 
a) Tema-møde afviklet for alle lærere i januar med 

oplæg og drøftelser i grupper. 

b) Gennemført med godt resultat 

Gennemført 100 % 

Indikator 4: 

Den nye model med øremærkede timer til 

skriftlighed på klassen har fungeret godt, så timerne 

blev anvendt til formålet. 

Gennemført 100 % 

Indikator 5: 

Den nye fag-pakke indgår i fagpakkeudbuddet for 

2018-19 Hovedstruktur og indhold er på plads-

detailplanlægningen laves først i dette skoleår. 

Fagpakkedelen afvikles i 2019-20. 

Gennemført 100 % 
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Indsatsområder:  Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt: A.2 = 20% 

A.2  

 

Implementering af 

Gymnasiereform 2017 med 

fastholdelse af en 

mangfoldig elevprofil, fokus 

på faglighed, nærhed og 

overskuelighed 

 

 

 

20 % 

 

1) Læringsformer og 

læringsrum tilpasset 

forskellige elevtyper 

 

 

 

 

 

2) Talent-forløb – tilbud til 

elever med særligt fagligt 

overskud 

 

 

 

3) Arrangementer målrettet 

særlige elevgrupper til 

styrkelse af elevernes 

læring. 

 

 

 

 

4) Ansøgning om særlig 

studieretning med Idræt 

B sammen med 

matematik A og 

samfundsfag A 

 

 

5) Fortsat samarbejde med 

Kulturskolen, folke- og 

efterskoler med musisk 

profil om fortsat styrkelse 

af attraktiv musikprofil 

på EG 

 

Indikator 1:a) Skrivefærdighed på forskellige 

niveauer og tilpasset særlige elevgrupper og 

målgrupper: Fokus på formativ evaluering og 

omlagt skriftlighed på klassen sammen med 

læreren 

b) 2g-3g :journalistisk skrivekompetence – 

kursusforløb i samarbejde med Syd-vestjyske 

aviser. 

Indikator 2: a)At det i 16-17 udviklede koncept 

med science clubs opnår lige så stor tilslutning 

som i foregående skoleår. 

b)Science Camp på AAU,Esbjerg om Off Shore 

teknolgi 

 

Indikator 3:Musikelever deltager i stort anlagt 

koncert med det rytmiske kor fra Århus Vocal 

Line  

“No Fear Shakespeare” med Kieron Jones 

for 3g engelsk  

Teaterforestilling på Engelsk i Musikhuset 

med deltagelse af Pre-IB og IB elever 

 
 

Indikator 4: At Esbjerg Gymnasium får 

tilladelse til at oprette den specifikke 

studieretning med fokus på ”bredde-idræt” og 

dermed opnår en styrkelse af samarbejdet om 

”bredde-idrætten” sammen med lokalområdet 

 

Indikator 5: at søgningen til musik-

studieretninger øges i forhold til 2016-17og at 

der afvikles arrangementer på- eller med 

efterskoler med musik profil i 2017-18. 

 

Hver indikator vægter 20 % 

Evaluering 

Indikator 1: a) Skrivekursus for 1g elever med 

Josefine Klougart, lærersamarbejde om formativ 

evaluering efter temadag herom i januar. 

b) Skriveforløb i samarbejde med Sydvestjyske 

aviser afviklet efter planen. 

Gennemført 100 % 

Indikator 2: a) Stor tilslutning til science-clubs: 

(ølbrygning, fyrværkeri, robotteknologi, picnic 

på månen), b) Drughunter Dysten, 

SamfundsfagsCup, DM i Science, Kemi OL, 

Fysik OL, Sprog Camp, Science Camp på AAU 

Esbjerg om Off Shore teknologi afviklet i foråret 

2018 med stort elev-engagement 

Gennemført 100 % 

Indikator 3:  
Koncert med deltagelse af musik-elever med Vocal 

Line afviklet i foråret 18 med stort publikum. 

Shakespeare arrangementet med Kieron Jones 

Gennemført for 3g engelsk 

Teaterforestilling på engelsk i Musikhuset med 

deltagelse af Pre-IB og IB elever (engelsk og drama) 

den 19. marts. EG var desuden vært for korstævnet 

Syng. Gennemført 100 % 

Indikator 4:  
Esbjerg Gymnasium opnåede som 1 ud af i alt 20 

gymnasier på baggrund af en gennemarbejdet og 

perspektivrig afsøgning fra skolen tilladelse til at 

udbyde en forsøgsstudieretning med Id B som 

studieretningsfag 

Gennemført 100 % 
Indikator 5:ansøgere til EN-MU: 2016-17: 17 elever 

Ansøgere EN-MU: 2017-18: 27 elever. 

Samarbejde med elite-kultur-klasse på Rørkjærskolen 

EG elever mentorer for elitekultureleverne.  

 Gennemført 100 %  
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Indsatsområder: Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt: A3 =  20 % 

A.3.  

Faglig profil og 

studieparathed. – indsats 

rettet mod folkeskolen 
Fortsat fastholdelse af EG’s 

elevgrundlag 

 

 

 

Vægt 20 % 

 
 

 

1) Samarbejde med 

Esbjerg International 

School (EIS) om 

særligt tilrettelagte 

introduktionsbesøg for 

elever fra EIS samt 

samarbejde om 

overgangsaftale ved 

skift fra Cambridge til 

IB/MYP 

 

 

 
2) lokalt baseret 

samarbejde med fokus på 

gymnasieforberedelse 

med folkeskoler i 

området: Cosmos-skolen, 

afdeling Boldesager, 

Spangsbjerg- og Bakke-

skolen 

 

 

3) Fokus på Science: 

samarbejde med Bryn-

dum Skoles Science-linje 

med deltagelse af EG-

elever og lærere 

 

 

 

 

 

 

Indikator 1: 

Indgåelse af ny aftale om MYP resultatkrav i 

forhold til IB1 og krav i forhold til Pre-IB. Møde 

mellem EIS og EG om tilrettelæggelse af 

overgangsfasen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 2: 

”Next Step” med gymnasieforberedende 

undervisning varetaget af lærere på EG 

gennemføres med et for begge parter 

tilfredsstillende resultat  

 

 

 

 

Indikator 3: 

”Science –the future starts here” varetaget i 

samarbejde med Bryndum skole og EG lærere 

og elever gennemføres med et for begge parter 

tilfredsstillende resultat 

 

Indikator 1 vægter 20%, 2 og 3  vægter 40 % 

Evaluering 

Indikator 1: 

Møde om overgangsfasen afholdt på EG i efteråret –

principperne blev fastlagt – overgangsfasen fastlagt 

til ”et hug”, når PyP- programmet er kørt igennem og 

MyP-certificeringen er afsluttet. Tidsperspektivet 

udskudt af EIS, som har besluttet at køre de 2 

autorisationer trinvist. I forbindelse med Mærsk’s 

salg af Oil & Gas til det franske Total, har Totals 

ansvarlige direktør for uddannelsesafdelingen besøgt 

EG i foråret og haft samtale med IB-coordinator og 

en gruppe IB-lærere. Der blev talt om de nye 

perspektiver i anledning af ejerskiftet bl.a. 

muligheden for en IB diploma med fransk som 

undervisningssprog.  

Introduktionskurserne gennemført planmæssigt. 

Gennemført 100 % 

Indikator 2: 

Next Step programmet gennemført stort set som 

planlagt med 118 elever fra Cosmosskolen 

(Naturvidenskab på gymnasiet, Formidling og 

kommunikation, Matematik i gymnasial praksis, En 

verden fuld af sprog og Kend dit samfund), 40 timers 

varighed pr forløb og et højt fagligt niveau. 

Gennemført 100 % 
 

Indikator 3: 

Forløb i henholdsvis biologi omkring 

produktion, kemi omkring fyrværkeri og fysik 

omkring vindenergi gennemført med tonede 

linjer på Bryndum Skole og 2 lærere. 
Gennemført 100 % 
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Indsatsområder: Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt: A.4 =  20 % 
A.4. 

Fastholdelse af gode fysiske 

rammer for læring 

 

Tilpasning af den 

bygningsmæssige kapacitet 

til det øgede elevtal pga IB-

uddannelsen 

 

 

Vægt 20 % 

 

 

 

 

 

1) Udvidelse af de fysiske 

rammer med ca. 700m2. 

En ny fløj med 5 

klasseværelser, 

elevarbejdsområder og 

møde/lærerarbejdsområd

er. Tilbygningen 

forventes taget i brug i 

efteråret 2018. 

 

 

 

 

 

Indikator 1: at byggeriet gennemføres i henhold 

til planen og tages i brug i løbet af 

efterårssemesteret 2018. 

 

 

 

 

 

Indikatoren vægter 100 % 

 

Evaluering 

Indikator 1: 

 

Nybyggeriet er gennemført i henhold til planen 

angående udformning og areal. Processen fungerede 

så godt, at byggeriet stod klar til brug ved skoleårets 

start – og med officiel indvielse den 23 august. 

De daglige gener for undervisningen i byggeperioden 

har været meget begrænsede – og der er stor 

tilfredshed med resultatet. 

Det forløbne år har været præget af et meget stort 

pres på bygningskapaciteten. 

 

Gennemført 100 % 

Indsatsområder: Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt: A.5 =  20 % 

A 5. 

 
Synliggørelse af EG ved 

bench-mark som 

udgangspunkt for fortsat 

udvikling   

 

 
Vægt 20 % 

 

 

 

 
1)Deltagelse i benchmark-

undersøgelser med henblik 

på synliggørelse af resultater 

og udnyttelse af efterfølgende 

lærings-muligheder: 

a) udvalgt til deltagelse i 

følgeforskning på 

Gymnasiereformen  

b) Udvalgt til deltagelse i 

OECD’s TALIS 2018 

c) APV ved hjælp af GL-

konceptet Professionel 

kapital i foråret 2018 

 

 

 
Indikator 1: at alle undersøgelsers resultater 

analyseres og inddrages i de efterfølgende års 

udviklingsarbejder.  

 

 

 

 

 

Indikatoren vægter 100 % 

 

 

 
Indikator 1: 

Esbjerg Gymnasium har stillet elever og 

personale til rådighed for gennemførelse af alle 3 

undersøgelser, hvortil kommer yderligere 

skolens egen ”mini-undersøgelse af trivsel”. 

De 2 første drejer sig om Gymnasiereformen og 

OECD’s europæiske benchmark – og i begge 

disse, er det primært eleverne der er 

respondenter, men også lærergruppen og 

ledelsesgruppen har skullet besvare skemaer. 

APV’ undersøgelsen er gennemført med nyt 

koncept ’Professionel Kapital’ udviklet af GL. 

Analysearbejdet er gjort løbende og drøftet i de 

relevante fora. Udarbejdelse af ny 3-årig 

handleplan for APV er udpeget som 

indsatsområde for SU og AMO skoleåret 2018-

19. 
Gennemført 100 % 
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Ekstraramme B (3 områder valgt) 

B1:Tilpasning af rammerne til udnyttelse af mulighederne 

for kvalitetsløft i OK-13-15-18 

vægt i samlet indsats:30 % EP MH DST LP NG SP AS 

Indsatsområder: Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt: B.1-2 = 30% 
B.1.1 

Præcis opgaveportefølje for den 

enkelte ved skoleårets start med 

henblik på at skabe bedre 

arbejdsvilkår og fastholde et lavt 

omfang af merarbejde samt så vidt 

muligt at undgå en urimeligt skæv 

arbejdsfordeling i specifikke 

perioder. 

 

Vægt 50 % 

1)Den udmeldte porte-

følje indeholder så vidt 

muligt alle kendte 

arbejdsopgaver for den 

enkelte med særligt fokus 

på at undgå 

overbelastning i det korte 

grund-forløb 

 

 

 

 

Indikator 1: at der kun er mindre 

afvigelser mellem den i juli udmeldte 

portefølje og den ved årets afslutning 

afviklede portefølje for den enkelte med 

hensyn til arbejdsbelastning. 

 

Indikator 2: 

At en evaluering/drøftelse ved skoleårets 

afslutning i SU viser, at lærerne har 

oplevet, der er søgt taget hensyn til at 

undgå skæv arbejdsfordeling hen over 

året 

 

Hver indikator vægter 50 % 

Evaluering 

Indikator 1: Dette mål blev for de flestes 

vedkommende opfyldt, men uforudsigelige elev-

valg betød ved studieretningsvalget i oktober 

medførte visse forskydninger (merarbejde) for 

enkelte og en ikke helt udfyldt portefølje for 

andre. 
Gennemført 100 % 
Indikator 2: Evalueringen viste (som APV’ en 

også gjorde) at oplevelsen af større pres i det 

daglige arbejde har været mere udbredt i dette 

første reform-år, men det har ikke givet udslag i 

sygestatistikken for 2017, som også blev drøftet. 

Der var forståelse for, at problemet er strukturelt 

betinget af reformen.  

Gennemført 100 %  

B.1.2  

Fokus på samarbejde mellem 

underviserne, studievejlederne 

og læsevejleder/matematik-

vejleder i støtten til elever med 

læringsproblemer og eller 

personlige problemer for at 

sikre gennemførelse. 

Fokus på information til 

uddannelsesparate i 9.klasse 

 

Vægt 50 % 

 

 

 
1)Screeningsmaterialet fra 

grundforløbet anvendes til 

hurtigere at spotte elever, 

som har behov for støtte 

 

 

2)Særligt tilbud om 

uddannelsesvejledning til 

uddannelsesparate fra 9. 

klasse, som ikke har adgang 

til UU-vejledning 

 

Indikator 1: 

At visiterede elever screenes og udredes 

og tilbydes den hjælp, de har behov for i 

form af støttetimer af lærer eller 

læse/matematikvejleder. 

Indikator 2: 

At der ud over de mulige 

brobygningstilbud også tilbydes 

mulighed for at elever kan få personlig 

information om uddannelsesmuligheder 

på skolen inden skolevalg i januar. 

 

Hver indikator vægter 50 % 

 

Indikator 1:Alle elever med konstaterede behov 

blev tilbudt ekstra studiestøttetimer af læse- eller 

matematikvejleder. Som noget nyt udvikledes i 

matematik ”pop-up”-vejledning med helt 

specifikke emner på dagsordenen hver gang. 

Gennemført 100 % 

Indikator 2: 
Der var en lidt mindre søgning end året før til 

dette tilbud, men sammenholdes det med faldet i 

ansøgertallet er udnyttelsen af tilbuddet af 

samme omfang som i 2016-17, hvor det blev 

introduceret første gang. 

Gennemført 100 % 
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B2: Indsats for fastholdelse og mod frafald vægt i samlet indsats:30 % EP MH DST LP NG   SP     AS 

Indsatsområder: Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt B.2.1= 30% 

B.2.1  
– mindre fravær -mindre frafald 

– bedre undervisning, indsats for 

kvalitetssikring i forhold til 

undervisningens gennemførelse 

og elevfastholdelse 
Vægt 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Fokus på fortsat udvikling 

i fagene. Faglig opdatering 

omsat i fælles praksis på 

skolen. 

 

 

2)Evaluering og løbende 

justering af EG-trivsels-

modellen ved hjælp af bl.a. 

en ny mini-

trivselsundersøgelse 

 

3)Etablering og ibrugtag-

ning af nyt system ”Share-

point” til deling af fælles 

viden og information. 

 

 

4)Målrettet arbejde med 

formativ evaluering og feed 

back i lærergruppen i 

forhold til eleverne. 

 

  

5)Systematisk inddragelse af 

formativ feedback i 

forbindelse med 

ledelse/lærersamtaler 

 

 

 

Hvert tiltag vægter 20% 

 

Indikator 1.: deltagelse af både ledelses- og 

lærerrepræsentanter i relevante udmeldte 

FIP-kurser i skoleåret 2017-18 

 

 

 

Indikator 2: Den justerede trivselsmodel 

tages i brug fra skoleårets start evalueres og 

justeres løbende med anvendelse af den 

nyudviklede ”mini-trivselsundersøgelse. 

 

Indikator 3: Share-point tages i brug som 

fælles platform og evalueres ved skoleårets 

afslutning. 

 

 

 

 
Indikator 4: At der afholdes PR-temamøde 

med fokus på formativ evaluering og 

feedback 

  

 

 

Indikator 5: At det af referaterne fra 

samtalerne fremgår, at formativ feedback 

har været en del af samtalen (leder/lærer 

eller lærer/elev) 
 

 

Hver indikator vægter 20%  

Evaluering 
Indikator 1: Hver lærer har haft 5 kursusdage til 

rådighed i skoleåret og en stor del af disse er gået til 

FIP (Faglig Udvikling i Praksis) -kurser. Skolen har 

ligeledes været repræsenteret i SIP (Skoleudvikling i 

Praksis), i netværk med 3 andre gymnasier. (Varde, 

Rødkilde, Aabenraa) 

Gennemført 100 % 
Indikator 2: EG-trivselsmodellen er revideret og 

justeret, så den nu også omfatter den særlige 

tilrettelæggelse af hf- og IB-uddannelsen. 

Den justerede model blev taget i brug ved skoleårets 

start, ligesom ”mini-trivselsundersøgelsen, jf. punkt 

A.5. Gennemført 100 % 

Indikator 3:Der viste sig i forbindelsen med 

oprettelsen af SharePoint som ny fælles elektronisk 

arkivplatform en lang række problemer, som et for et 

blev løst i løbet af skoleåret. 

Platformen er først i skoleåret 2018-19 taget i brug 

som ”plat-formen”, alle skal anvende. 

Gennemført 50 % 
Indikator 4: PR-temamødet blev gennemført, se 

punkt A.1, indikator 3. Ud over oplægget var der 

gruppediskussioner i faggrupper med drøftelse af, 

hvilke former for feedback, der var bedst egnede i 

forhold til det enkelte fag. Gennemført 100 % 
Indikator 5: Af såvel referater fra samtaler som 

kollegiale samtaler i de åbne rum fremgår tydeligt, at 

formativ feedback af de fleste opleves som en inte-

greret del af undervisningen. Det nye har for de fleste 

været det stærke fokus på nødvendighed af tydelig 

italesættelse – at man ikke bare ”gør det”, men også 

fortæller eleverne ”at man gør det, hvad man gør, og 

hvorfor, man gør det”. Således en god opfølgning på 

temaet i 16-17, som var ”synlig læring” 

Gennemført 100 % 
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B3:Indsats for institutionens konsolidering på længere sigt vægt i samlet indsats:40 % EP MH DST LP NG SP AS 

Indsatsområder: Tiltag: Succeskriterier: Vægt i personlig kontrakt B.2.1= 40% 
B3.1 

Esbjerg Gymnasium som IB 

World School – fase 4 

 
Fortsættelse fra det foregående 

år, hvor målet var ”Synliggørelse 

af EG som IB World School”, 

hvor succeskriterierne blev 

indfriet – men med nye tiltag og 

succeskriterier 

 

 

 

 

Vægt 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Særligt fokus på optagelse 

af elever udefra direkte ind i 

IB 1 

 

 

 

 

2) Fokus på forskellige 

kulturelt betingede tilgange 

til læring og undervisning 

 

 

3)Tilvænning/klargøring til 

anderledes vurderingssystem 

og nye kriterier i IB-systemet 

 

 

4)IB certificering af et antal  

nye undervisere til IB1 og 

IB2. Kompetence udvikling 

af allerede certificerede. 

 

5)Grundig forberedelse af 

den første ”Exam session i 

Maj 2018” 

 

 

 

6)Fokus på synlighed og 

kendskab til IB som 

bæredygtigt uddannelses-

tilbud i Esbjerg 

 

Indikator 1. 

At udefrakommende elever til IB 1 – som 

ikke kommer fra EIS – screenes meget 

omhyggeligt med henblik på at sikre, at de 

har en rimelig udsigt til at kunne 

gennemføre uddannelsen 

 

Indikator 2. 

At der afvikles kursus for alle Pre-IB og IB-

lærere om interkulturelle forskelligheder og 

håndteringen af disse. 

 

Indikator 3. 

At der udvikles et ”peer- co-moderation” 

system, hvor en IB-fagkollega vurderer 

opgaver, der skal moderes internt og indgå i 

elevens fagkarakter. 

Indikator 4. 

At det nødvendige antal nye lærere 

certificeres og opkvalificeres til IB’s krav 

svarende til væksten i antallet af hold. 

 

Indikator 5. 

At examen afvikles fornuftigt efter planen og 

de fastsatte regler – og at skolen ikke får 

nogen alvorlige påtaler fra IBO undervejs 

eller efterfølgende. 

Indikator 6. 

1)Anvendelse af nyhedsmedierne til 

spredning af viden om IB-DP i Esbjerg 

2) deltagelse i særlige informationsbesøg på 

skoler med internationalt fokus og 

samarbejde med andre interessenter 

Indikator 5 vægter 20%, indikator 1-4+6 

vægter hver 16% 

Evaluering 
Indikator 1. efter optagelsesprocessen er 5 IB-elever 

optaget udefra – 1 brite og 4 amerikanere. Alles 

uddannelsesgrundlag er solidt i forhold til at kunne 

gennemføre en IB. En del interesserede og 3 ansøgere 

er afvist på grund af manglende fagligt grundlag eller 

for høj alder. (over 19 år ved optagelse) 

Gennemført 100 % 
Indikator 2. Et meget vellykket kursus blev afholdt 

den 24. august 17 – og gav et godt fundament for det 

nye skoleår. 

Gennemført 100 % 
Indikator3. Det helt færdige systematiske system 

blev ikke udviklet – delvist et ressourcespørgsmål – 

men årets eksamenserfaringer viser, at det SKAL 

udvikles. Peer-moderation er essentiel i forhold til 

sikker evaluering af internt bedømte eksamens-

opgaver. 

Gennemført 50 % 
Indikator 4. Ud over kvalificering af nye lærere har 

også ”gamle lærere” skullet opkvalificeres på grund 

af indførelse af nye læseplaner i visse fag – 

successivt over en 7-årig periode.  

Gennemført 100 % 
Indikator 5. Eksamensafviklingen foregik problem-

frit, selv om mange formalia skulle overholdes 

strengt. Ingen tilfælde af sygdom, som hindrede 

elever i at gå til prøverne. Ingen påtaler angående 

eksamens gennemførelse fra IBO 

Gennemført 100 % 
Indikator 6. 1) den lokale presse har været anvendt 

systematisk – og har skrevet om IB-uddannelsen ved 

alle lejligheder. 

2)Stor besøgsaktivitet på efterskoler, International 

Dag på Torvet og samarbejde med interessenter 

Gennemført 50% - da effekten var lav. 
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Mulig udmøntning: 

Stilling og initialer Maksimal ramme 

Basisramme                                           Ekstra ramme 

Maksimal udmøntningsgrad ved 100 % 

målopfyldelse 

Maksimum 

beløb 

     

Rektor EP 70.000 50.000 100,0 % 120.000 

Vicerektor MH 60.000 40.000 100,0 % 100.000 

Uddannelsesleder DST 30.000 10.000 100,0 % 40.000 

Uddannelsesleder LP 30.000 10.000 100,0 % 40.000 

Uddannelsesleder NG 30.000 10.000 100,0 % 40.000 

Uddannelsesleder SP 30.000 10.000 100,0 % 40.000 

Kontorleder AS 30.000 10.000 100,0 % 40.000 

Samlet maksimumsbeløb    420.000 
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Udmøntningsgrad udregnet pr person med resultatlønskontrakt. – målprocent udregnet efter personligt muligt maksimum-tal.  

Mål/Ramme EP: 70.000 MH:60.000 DSt:30.000 LP:30.000 NG:30.000 SP:30.000 AS:30.000 

Basis områder  

Område (A)1 

samlet vægt:20 % 

Personlig vægt 

beløb 

A.1. alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 70.000 

14.000 

A.1. alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 60.000 

12.000 

A.1. alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

A.1. alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

A.1. alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

A.1. alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

A.1. alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

Basis områder 

Område (A)2 

samlet vægt:20 % 

Personlig vægt 

beløb 

A.2: 5 alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 70.000 

14.000 

A.2: alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 60.000 

12.000 

A.2: alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

A.2: alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

A.2: alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

A.2: alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

A.2: alle 5 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

Basis områder 

Område (A)3 

Samlet vægt 20 %  

Personlig vægt 

beløb 

A.3. alle 3 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 70.000 

14.000 

A.3. alle 3 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 60.000 

12.000 

A.3. alle 3 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

A.3. alle 3 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

A.3. alle 3 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

A.3. alle 3 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

A.3. alle 3 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

20 % af 30.000 

6.000 

Basis områder 

Område (A)4. 

Samlet vægt 20 %  

Personlig vægt 

 beløb 

A.4. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 70.000 

14.000  

A.4. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 60.000 

12.000 

A.4. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 30.000 

6.000 

A.4. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 30.000 

6.000 

A.4. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 30.000 

6.000 

A.4. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 30.000 

6.000 

A.4. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 30.000 

6.000 

Basis områder  

Område (A)5 

samlet vægt:20 % 

Personlig vægt 

Beløb  

A.5. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 70.000 

14.000 

A.5. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 60.000 

12.000 

A.5. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 30.000 

6.000 

A.5. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 30.000 

6.000 

A.5. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 30.000 

6.000 

A.5. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 30.000 

6.000 

A.5. Det 1 

succeskriterium 

opfyldt 100 %, 

20 % af 30.000 

6.000 

I alt udmøntning 

Basisramme 

 

70.000 

 

60.000 

 

30.000 

 

30.000 

 

30.000 

 

30.000 

 

30.000 
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Ekstra Ramme EP: 50.000 MH:40.000 DSt:10.000 LP:10.000 NG:10.000 SP:10.000 AS:10.000 

B.1.1  

Samlet vægt 15 % 

 

Personlig vægt 

 beløb 

B.1.1 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 50.000 

7.500 

B.1.1 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 40.000 

6.000 

B.1.1 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 10.000 

1500 

B.1.1 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 10.000 

1500 

B.1.1 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 10.000 

1500 

B.1.1 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 10.000 

1500 

B.1.1 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 10.000 

1500 

B.1.2 

Samlet vægt 15 % 

 

Personlig vægt 

 beløb 

B.1.2 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 50.000 

7.500 

B.1.2 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 40.000 

6.000 

B.1.2 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 10.000 

1500 

B.1.2 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 10.000 

1500 

B.1.2 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 10.000 

1500 

B.1.2 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 10.000 

1500 

B.1.2 begge 

succeskriterier 

opfyldt 100 % 

15 % af 10.000 

1500 

B.2.1 

Samlet vægt 30 % 

90% af 30 %=27% 

 

Personlig vægt 

 beløb 

B.2.1 

4 succeskriterier 

er opfyldt 100 %, 

1 delvist opfyldt  

27 % af 50.000 

13.500 

 

B.2.1 

4 succeskriterier 

er opfyldt 100 %, 

1 delvist opfyldt  

27 % af 40.000 

10.800 

 

B.2.1 

4 succeskriterier 

er opfyldt 100 %, 

1 delvist opfyldt  

27 % af 10.000 

2.700 

 

B.2.1 

4 succeskriterier 

er opfyldt 100 %, 

1 delvist opfyldt  

27 % af 10.000 

2.700 

 

B.2.1 

4 succeskriterier 

er opfyldt 100 %, 

1 delvist opfyldt  

27 % af 10.000 

2.700 

 

B.2.1 

4 succeskriterier 

er opfyldt 100%, 

1 delvist opfyldt  

27 % af 10.000 

2.700 

 

B.2.1 

4 succeskriterier 

er opfyldt 100% 

1 delvist opfyldt  

27 % af 10.000 

2.700 

 

B.3.1 

Samlet vægt 40 % 

84% af 40 %= 

33,6% 

B.3.1 

5 Succeskriterier 

er opfyldt100 %, 

2 delvis opfyldt 

33,6 % af 50.000 

16.800 

 

B.3.1 

5 Succeskriterier 

er opfyldt100 %, 

2 delvis opfyldt 

33,6 % af 40.000 

13:440 

 

B.3.1 

5 Succeskriterier 

er opfyldt100 %, 

2 delvis opfyldt 

33,6 % af 10.000 

3.360 

 

B.3.1 

5 Succeskriterier 

er opfyldt100 %, 

2 delvis opfyldt 

33,6 % af 10.000 

3.360 

 

B.3.1 

5 Succeskriterier 

er opfyldt100 %, 

2 delvis opfyldt 

33,6 % af 10.000 

3.360 

 

B.3.1 

5 Succeskriterier 

er opfyldt100 %, 

2 delvis opfyldt 

33,6% af10.000 

3.360 

 

B.3.1 

5Succeskriterier 

er opfyldt100%, 

2 delvis opfyldt 

33,6%af 10.000 

3.360 

 

I alt udmøntning 

Ekstra ramme 

 

45.300 

 

36.240 

 

9.060 

 

9.060 

 

9.060 

 

9.060 

 

9.060 

Samlet beløb 115.300 96.240 39.060 39.060 39.060 39.060 39.060 

Udmøntningsgrad 96,08 % 96,24 % 97,65 % 97,65 % 97,65 % 97,65 % 97,65 % 

I alt for hele 

gruppen 

% af samlet beløb: 

      406.840 

 

96,86% 

 

 


