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Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor  
på Ordrup Gymnasium 2015 - 2016 

 
 

Basisrammen 

Indsatsområde A: 
 
Studieparathed 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 10 % 

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 
2016. 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 2016 sammenlignet med de tre 
foregående årgange. Mere markante ændringer i gen-

 
. 
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nemførelsesmønstret drøftes med lærerne (evt. repræ-
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: 
 
Styrkelse af læ-
ringsmiljø og -kultur 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 10 % 

Mål: At styrke læringsrummet, samarbejdet om læring på 
skolen og derved elevernes faglighed og studiekompe-
tencer.  

 
Indikator 1: 
• På baggrund af evaluering af pilotfasen i LINK-projektet i 

skoleåret 2014-15 gennemføres der i skoleåret 2015-16 
en betydeligt klarere dialogproces, der er skarpere foku-
seret omkring den enkelte klasse. Der udarbejdes en ny 
evaluering 

Indikator 2:  
• Anden fase af projektet om det professionelle team er 

gennemført og evalueret, og på baggrund af resultater-
ne er der udarbejdet en ny arbejdsbeskrivelse for klas-
seteams på skolen  
 

Indikator 3:  
• Som et led i handleplanen for ENNOVA 2014/15 er der i 

PU gennemført et projekt, som har til formål at udarbej-
de et fælles evalueringsmateriale til evaluering af under-
visning og klasserumsledelse. Projektet er gennemført i 
samarbejde med phd. Dorte Ågård fra AAU.  
 

Indikator 4:  
• Som et led i handleplanen for ENNOVA 2014/15 er der i 

efteråret 2015 afholdt en temadag for alle 1.g-elever. 
Temadagen har til formål at styrke elevernes bevidsthed 
om deres motivation og muligheder for at styrke deres 
egen læring. Temadagen gennemføres sammen med 
phd. Dorte Ågård fra AAU 
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Indikator 5: 
• 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. 

Indsatsområde C:  
 
Styrkelse af elever-
nes læring 
 
 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 10% 

Mål: At der i vidt omfang tages (lærings)metoder og 
værktøjer i brug, der fremmer en styrket læring blandt 
eleverne. 
 
Indikator 1: 
• Der er gennemført et pilotprojekt med fokus på digi-

tal dannelse. Projektet er udført i regi af IT-
fællesskabet og skal danne grundlag for en fokuseret 
indsats inden for arbejdet med it skoleåret 2016/17.  

Indikator 2:  
• Arbejdet med Meebook i skoleåret 2014/15 er evalu-

eret og erfaringerne heraf er diskuteret med PU, re-
sten af lærerkollegiet og eleverne. På baggrund af 
drøftelserne er der taget stilling til den videre brug af 
platformen.  

 
 
 
 
 

Indsatsområde D: 
 
Arbejdsmiljøet 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 10 % 

Mål: At der til stadighed er fokus på en velfungerende 
arbejdsplads og en høj grad af trivsel blandt skolens 
ansatte. 

 
Indikator 1: 
• Der er i skoleåret 2015-16 gennemført en arbejds-

pladsvurdering, og at der er udarbejdet en handle-
plan på baggrund heraf, der har været drøftet i SU 
med deltagelse af sikkerhedsrepræsentanten 

Indikator 2: 
• Resultatet af arbejdspladsvurderingen som helhed er 

tilfredsstillende, set i lyset af de konkrete omstæn-
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digheder for APV’en. 

Ekstrarammen 

Indsatsområde C:  
 
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:  
• Løfteevneprojektet som blev indledt i skoleåret 

2014/15 i faggrupperne engelsk og matematik er 
gennemført og evalueret og erfaringerne heraf er 
blevet drøftet med ledelsen. På baggrund af disse 
drøftelser tager ledelsen og PU stilling til, om der er 
grundlag for en ny beskrivelse af faggruppesamar-
bejdet herunder samspillet med ledelsen til GRUS-
samtaler 

Indikator 3: 
• Anden fase af projekt Synlig Læring er gennemført 

som globalt projekt (omfatter hele skolen). Der er fo-
retaget en evaluering, der kan danne basis for im-
plementering i skoleåret 2016/17. Projektet har fokus 
på lærersamarbejde herunder tilrettelæggelse, afvik-
ling og evaluering af undervisning og på at udbygge 
erfaringerne med de fem principper for Synlig Læ-
ring.  

Indikator 4: 
• Som et led i handleplanen for ENNOVA 2014/15 er 

der i PU gennemført et projekt om feedback. Projek-
tet bygger videre på det tidligere arbejde med denne 
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specifikke del af Synlig Læring, men har et mere 
konkret sigte imod at skabe en fælles forståelse af 
"god feedback" og fælles rammer på OG for anven-
delse i klasserne. 

Indsatsområde E: 
 
Høj elevtrivsel og 
lavt frafald 
 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 10 %. 
 
 
(obligatorisk indsats-
område) 

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.  

 
Indikator 1: 
• Handleplanen som er udarbejdet på baggrund af ENNO-

VA-undersøgelsen 2014/15 er implementeret og elevrå-
det er løbende blevet orienteret om div. tiltag. 

Indikator 2:  
• Der er blevet afholdt en temadag for eleverne i 2.g, som 

har fokus på trivsel og god skolekultur. I forlængelse af 
dagen har studievejleningen en time med hver klasse, 
hvor de diskuterer de forskellige input samt kommer 
med konkrete tiltag til at øge elevtrivslen på skolen.  
De forskellige tiltag behandles herefter i elevrådet.  

 
Indikator 3: 
• Der foretages en løbende registrering i skoleåret 2015-

2016 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: 
 
En fortsat økono-
misk sund skole 

Mål: At fastholde den hidtidige økonomiske balance i sko-
lens økonomi på mellemlangt sigt således, at der er 
mindst et år til at reagere på økonomiske udfordringer 
og således, at pædagogiske beslutninger ikke dikteres 
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Indsatsområdet væg-
tes med 152908 
% 

af økonomiske forhold. 
 
Indikator 1: 
• Skolen har udarbejdet årlige budgetter med 3 års stra-

tegisk udblik, således at bestyrelsen har mulighed for at 
tage proaktive drøftelse af økonomiske udfordringer 

Indikator 2: 
• Ledelsen har fremlagt de styringsforslag, der er nødven-

dige for at bevare den mellemlange reaktionstid. 

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

Mål: Lærerne tilbringer mere tid sammen med eleverne i 
skoleåret 2015/16 end tidligere. 

 
Indikator 1: Omlægning af skriftligt arbejde 
• Som en del af arbejdet med Synlig Læring arbejdes der 

med omlægning af det skriftlige arbejde, således at læ-
rernes rettearbejde ændres til skrivevejledning sammen 
med eleverne. Erfaringer af fra dette arbejde skal indgå i 
planlægningen af skoleåret 2016/17 med henblik på en 
egentlig implementering af omlagt elevtid.  

  
 
 
 

Indsatsområde H: 
 
OG som globalt ori-
enteret gymnasium 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 10 %. 
 

Mål: Der sker en inddragelse af eleverne i videreudviklingen 
af skolens globaliseringsstrategi med det formål at 
styrke skolens mål om at give eleverne kompetencer til 
at begå sig i en globaliseret verden. 
 

Indikator 1: 
• Globalt elevudvalg har virket som aktive sparringspart-

nere for Globalt udvalg i realiseringen af OG´s globalise-
ringsstrategi.   

Indikator 2 
• Globalt elevudvalg har bidraget til at formidle skolens 

globaliseringsstrategi til skolens øvrige elever 
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Resultatløn 

Det maksimale beløb, der kan udbetales, er kr. 120.000. 
Resultatlønnen udbetales i september 2016.  
 
Resultatvurdering og evaluering 

Der vil i aftaleperioden være en løbende dialog mellem rektor og formandskabet om status for målopfyldelsen. Aftalen midtvejsevalueres i 
februar 2016. 
 
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.  

 
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.  
 
 
Peter Engberg Jensen           Lisbeth Winther            Henning Thomsen 
Bestyrelsesformand            Næstformand              Rektor  


