
	  
 

 22. september 2014 
 
 

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor  
på Ordrup Gymnasium 2014 - 2015 

 
 

Basisrammen 

Indsatsområde A: 
 
Studieparathed 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 15 % 

Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studiepa-
rathed er fastholdt på et højt niveau. 
 

Indikator 1: Fokus på den generelle karakterudvikling 
 
• Der foretages en sammenligning af eksamensgennem-

snittet for de foregående tre år og gennemsnittet for 
2015. Resultatet og mulige årsager drøftes med lærerne. 

Indikator 2: Særskilt fokus på karaktererne i de særligt stu-
dieforberedende eksamener. 
• Der foretages en registrering af eksamenskaraktererne i 

studieretningsprojektet og AT, og disse sammenlignes 
med sidste år. Resultaterne drøftes med lærerne (evt. 
ved team'ene). 

 
Indikator 3: Andel af elever, der gennemfører studenterek-
samen inden for normeret tid.  
• Der foretages en vurdering af antal gennemførte studen-

ter for studenterårgang 2015 sammenlignet med de tre 
foregående årgange. Mere markante ændringer i gen-
nemførelsesmønstret drøftes med lærerne (evt. repræ-
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senteret ved team'ene) og studievejlederne. 

Indikator 4: Overgang til videregående uddannelse 
• Der foretages en opgørelse over andelen af de sidste 3 

årgange studenter fra OG, der har påbegyndt en korte-
re, mellemlang eller lang videregående uddannelser. Re-
sultatet drøftes i ledelsen og med bestyrelsen 

Indsatsområde B:  
 
Initiativer, der 
effektiviserer den 
økonomiske og 
administrative 
drift 
 

Mål: At de nye og ombyggede bygninger samt deres tekni-
ske installationer kommer til at fungere efter hensig-
ten. 

 
Indikator 1: 
• der er løbende fulgt op på bygningsmæssige problemer 

og mangler med initiativer, der sikrer elevers og medar-
bejderes trivsel 

Indikator 2: 
• der er gennemført en velforberedt et-års gennemgang i 

juni, der opfanger alle væsentlige, bygningsmæssige 
problemstillinger og udfordringer 

 

Indsatsområde C: 
 
Styrkelse af læ-
ringsmiljø og -kultur 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 10 % 

Mål: At styrke læringsrummet og derved elevernes faglig-
hed og studiekompetencer.  

 
Indikator 1: 
• der er indført en ny samtalestruktur i forhold til de en-

kelte klassers lærere sammen med studievejleder og 
LINK. Den ny struktur evalueres foråret 2015 
 

Indikator 2: 
• Anvendelsen af skærpede sanktionsmuligheder ved for 

ringe studieaktivitet (ny praksis i forbindelse med afle-
vering af skriftlige opgaver, fratagelse af SU, overførsel 
til eksamen i alle fag, mm.) fastholdes. 

 
 
 
 
  

Ekstrarammen 
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Indsatsområde D:  
 
Styrkelse af elever-
nes læring 
 
(obligatorisk indsats-
område) 
 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 15 %. 
 

Mål: At der i vidt omfang tages (lærings)metoder og 
værktøjer i brug, der fremmer en styrket læring 
blandt eleverne. 

 
Indikator 1: 
• der er udviklet metoder til at analysere og præsente-

re skolens faglige resultater på studentereksamens-
niveau mhp. at beskrive skolens væsentligste udvik-
lingsbehov 

Indikator 2: 
• første fase af projekt Synlig Læring er gennemført 

som globalt projekt (omfatter hele skolen). Projektet 
indebærer, at der er sket en systematisk afprøvning 
af de fem principper i Synlig Læring: a) arbejde med 
læringsmål, b) arbejde med kriterier for målopfyldel-
se, c) bevidstgørelse af elever om egen læring, d) ar-
bejde med feedback til eleverne og e) arbejde med 
feedback på undervisningens virkning på eleverne. 
 
Der er foretaget en evaluering, der kan danne basis 
for fase 2 

Indikator 3: 
• der er igennem projekt Synlig Læring opnået erfarin-

ger med en ny praksis for lærersamarbejde vedr. til-
rettelæggelse, afvikling og evaluering af af undervis-
ning. 

Indikator 4: 
• i forbindelse med projekt Synlig Læring er paletten af 

evalueringsredskaber blevet tilpasset anvendelsen af 
læringsmål som strategi i undervisningen 

 
 
 
 
 

Indsatsområde E: 
 
Høj elevtrivsel og 
lavt frafald 

Mål 1: Der er gjort en indsats for, at elevernes lave fra-
værsniveau og høje trivselsniveau fastholdes, og re-
sultatet af indsatsen vurderes i foråret 2014.  
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 Indikator 1: 
• der gennemføres en elevtrivselsundersøgelse i efteråret 

2014. Resultaterne drøftes med elever og lærere. Der 
udarbejdes en handleplan på baggrund af Ennova-
undersøgelsen, som er gennemdrøftet med elevrådet og 
medarbejderne. Handleplanen implementeres frem mod 
efteråret 2016. 

Indikator 2: 
• Der foretages en løbende registrering i skoleåret 2014-

2015 af frafaldstidspunkter og frafaldsårsager og sam-
menlignes med den tilsvarende registrering fra året før. 
Hvis resultatet har større udsving, der giver anledning til 
at overveje initiativer, drøftes dette med studievejleder-
ne og teamlederne. 
 

 

Indsatsområde F: 
 
Anvendelse af læ-
rernes arbejdstid 
 
(obligatorisk indsats-
område) 
 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 10% 

Mål: Lærerne tilbringer mere tid sammen med eleverne i 
skoleåret 2014/15 end tidligere. 

 
Indikator 1:  
• Den ny procedure til tildeling af opgaver til lærerne im-

plementeres i dybden gennem porteføljesamtalerne. I 
porteføljesamtalerne fokuseres på, om den nye procedu-
re medfører et stærkere fokus på opgaverne og mindre 
på arbejdstiden. Proceduren evalueres i slutningen af 
skoleåret. 

Indikator 2: Omlægning af skriftligt arbejde 
• Der arbejdes bredt – som pilotprojekt - med omlægning 

af det skriftlige arbejde, således at en del af lærernes 
rettearbejde ændres til skrivevejledning sammen med 
eleverne. 

  

Indsatsområde G: 
 

Mål: Der skal ske en styrkelse af OG's indsats for at fremme 
elevernes kompetencer til at agere i en global verden. 
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OG som globalt ori-
enteret gymnasium 

 
Indikator 1: 
• OG's handleplan for globalisering for skoleåret 2014-15 

er forelagt for og drøftet i PR 

Indikator 2: 
• rejsekoncepterne for OG's studieretninger er blevet eva-

lueret og evt. videreudviklet med henblik på at styrke 
SR-profilerne og deres bidrag til elevernes globale kom-
petencer 

 
 
 

 

 

 

Resultatløn 

Det maksimale beløb, der kan udbetales, er kr. 120.000. 
Resultatlønnen udbetales i september 2015.  
 
Resultatvurdering og evaluering 

Der vil i aftaleperioden være en løbende dialog mellem rektor og formandskabet om status for målopfyldelsen. Aftalen midtvejsevalueres i 
februar 2015. 
 
Ved aftalens udløb udarbejder rektor en status, der beskriver graden af realisering af de angivne mål i aftalen. På baggrund af status'en 
og efter formandskabets dialog med rektor udarbejder formandskabet en indstilling til bestyrelsen om realiseringsgrad og udbetalingspro-
cent. Dette oplæg forelægges efterfølgende bestyrelsen.  
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Aftaleændringer 

Genforhandling eller justering af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå aftalen er indgået, og når par-
terne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af aftalen. 
 
Ordrup, d.  
 
 
Johan Schrøder             Peter Engberg Jensen          Henning Thomsen 
Bestyrelsesformand            Næstformand              Rektor  


