
	  

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på OG 2016 - 2017 

 
28. september 2016 

 
 

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor  
på Ordrup Gymnasium 2016 - 2017 

 
 

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-
nemførelsesmønstret drøftes med lærerne (evt. repræ-
senteret ved team’ene) og studievejlederne. 

 
. 
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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: 
 
Administrativ og 
økonomisk sund 
skole 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 10 % 

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 
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 C:  
 
Videreudvikling af 
skolekulturen 
 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 10% 

Mål: At OG i videst muligt omfang har en inkluderende, 
”plads til alle” –kultur, og hvor OG’s grundlæggende 
værdier er mærkbare i arrangementerne. 
 
Indikator 1: 
• Der er gennemført et udviklingsarbejde sammen med 

eleverne om, hvilke rammer der skal være for for-
eningslivet på OG, og om hvordan aktiviteterne bedst 
muligt kan afspejle OG’s værdier. Arbejdet er udmøn-
tet i et regel- eller værdisæt. 

Indikator 2:  
• Der er indført OG-middage som en del af modtagel-

sen af 1.g-eleverne, organiseret i studieretninger og 
med deltagelse af alle elever fra 1., 2. og 3.g. Midda-
gene er evalueret, og konceptet er tilrettet i overens-
stemmelse hermed. 
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Indsatsområde D: 
 
Styrkelse af OG’s 
eksterne kommu-
nikarion 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 10 % 

Mål: At der er en høj grad af ekstern synliggørelse af 
aktiviteter og værdier på OG 

 
Indikator 1: 
• skolens Instagram-profil er blevet styrket med mange 

flere opslag, så billederne på sigt kan indlejres i en ny 
hjemmeside, og tilsvarende er skolens Facebook er ble-
vet styrket med mange flere opslag, historier og begi-
venheder, hvorved der sker en synliggørelse af skolens 
mange tiltag og aktiviteter. 

Indikator 2:  
• der er nyudviklet en studieretningsbrochure med beskri-

velser af de nye studieretninger efter reformen. Brochu-
ren synliggør centrale værdier for OG 

Indikator 3: 
• arbejdet med en ny hjemmeside er sat i gang: der er 

lagt en økonomisk ramme samt fundet en ekstern sam-
arbejdspartner. Hertil kommer, at arbejdet med ind-
holdssiden er gået i gang mhp. tekstproduktion og bil-
ledmateriale. (Arbejdet fortsætter frem mod en lance-
ring af hjemmesiden i skoleåret 2017/18.) 

 

Indsatsområde E: 
 
Styrkelse af læ-
ringsmiljø og -kultur 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 5 % 

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

 
Indikator 1:  
• Der er gennemført en revision af K&E-planen med det 

formål at styrke arbejdet med at sikre kvaliteten i sko-
lens opgaveløsning. 
 
Arbejdet er bl.a. initieret af OG’s store pædagogisk/di-
daktiske udviklingsarbejde gennem de senere år. 
 

• At K&E-planen er blevet udviklet i samspil med SU og PU  
 

• At det er blevet tydeligere for den enkelte medarbejder, 
hvordan vi arbejder med kvalitetssikring på skolen og 
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hvorfor. 

Ekstrarammen 

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

Mål: Der er gjort en indsats for, at elevernes lave fraværs-
niveau og høje trivselsniveau fastholdes.  

 
Indikator 1: Særskilt fokus på frafaldstidspunkter 
• Der foretages en løbende registrering i skoleåret 2016-

2017 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.  

Indikator 2: 
• Anvendelsen af skærpede sanktionsmuligheder ved 

for ringe studieaktivitet (ny evalueringspraksis, prak-
sis i forbindelse med aflevering af skriftlige opgaver, 
fratagelse af SU, overførsel til eksamen i alle fag, 
mm.) fastholdes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indsatsområde G: 
 
Anvendelse af læ-
rernes arbejdstid 
 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 5 %. 
 
 
(obligatorisk indsats-
område) 

Mål: Lærerne tilbringer mere tid sammen med eleverne i 
skoleåret 2016/17 end tidligere. 

 
Indikator 1:  
• Der er skabt et datamateriale, som belyser lærernes 

elevsamvær på OG. 
• Materialet er drøftet i ledelsen, og evt. nye tiltag i relati-

on til lærernes elevsamvær er drøftet i SU og forelagt 
bestyrelsen. 
 

Indikator 2: 
• De ændringer i tildeling af arbejdstid, som blev imple-

menteret i forbindelse med portefølje-samtalerne for in-
deværende skoleår, er evalueret, og evt. justeringer 
drøftet i SU. (Fællespuljens størrelse, tid til ind. opgaver, 
flere frie dage). 
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Indikator 3: 
• I forbindelse med implementeringen af reformen er det 

sikret, at den ekstra pulje med undervisningstid samt 
det øgede fokus på talentarbejde resulterer i mere elev-
samvær. 

Indsatsområde B: 
 
Administrativ og 
økonomisk sund 
skole 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 5% 

Mål: At sikre skolens fremadrettede overholdelse af den nye 
EU persondataforordning (personfølsomme data) 

 
Indikator 1: 
• Der er valgt og indkøbt et godkendt dokument-

håndteringssystem (fx Docunote). Implementeringen er 
påbegyndt og der er fastsat en endelig tidsplan for hele 
projektet. 

Indikator 2: 
• Skolen har igangsat en proces, som sikrer, at den senest 

25 maj 2018 (hvor forordningen træder i kraft) fuldt ud 
har implementeret procedurer og værktøjer, der som 
minimum lever op til gældende EU krav. 

Indikator 3: 
• Der er udarbejdet og implementeret et godkendt og 

effektivt system til håndtering af sikker mail ved udgan-
gen af skoleåret 2017/18. 

 

Indsatsområde H: 
 
Implementering af 
gymnasiereformen 
 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 15% 

Mål: Der er gennemført en vellykket implementering af re-
formen 
 
Indikator 1: 
• Implementeringen er sket gennem en bred inddragelse 

af relevante medarbejdere 

Indikator 2: 
• Der er taget beslutninger om udbud af studieretninger, 

tilrettelæggelse af grundforløbet, anvendelsen af fordy-
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belsestid samt den ekstra pulje af undervisningstid. 

• Med udgangspunkt i de mange gode erfaringer fra AT er 
der taget beslutning om rammerne for, hvordan samspil-
let mellem fagene skal finde sted. 

• Der er lagt en plan for skoleårets organisering, som ta-
ger højde for reformens krav og intentioner samt i videst 
muligt omfang imødekommer de ønsker, der fremkom i 
f.m APV 2015/16. 

Indsatsområde C: 
 
Videreudvikling af 
skolekulturen 
 
Indsatsområdet væg-
tes med 10 %. 
 

Mål: OG skal have en tydelig og synlig digital politik, der 
både styrker den digitale dannelse bredt og den gode 
trivsel også på digitale platforme.  

 
Indikator 1: 
• Der er i samspil med OG’s elevråd udarbejdet en digital 

politik med afsæt i bl.a. det etiske kodeks, som OG bi-
drager til udarbejdelsen af i en arbejdsgruppe i UVM 

Indikator 2: 
• Der er udviklet og gennemført et samfundsfagligt forløb i 

alle 1. g-klasser om køn, identitet, medier. 

Indikator 3: 
• Der er udviklet og gennemført en session for alle nye 

1.g’er i introugen om adfærd på de digitale medier. 

 
 
 
 

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

Mål: At der i vidt omfang tages (lærings)metoder og 
værktøjer i brug, der styrker læringen blandt ele-
verne. 

 
Indikator 1: 
• Ved skoleårets afslutning har alle faggrupper gen-

nemført projekter inden for et eller flere af følgende 
indsatsområder: Overgangsproblematikker mellem 
grundskole og gymnasium, fælles forberedelse, an-
derledes tilrettelæggelse af undervisningen, feedback 
og digital dannelse 
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Der er sket en opsamling af projekternes resultater i 
forhold 1) indsatsområderne, 2) Synlig Læring, 3) ar-
bejdet med data og at problematisere fagenes udfor-
dringer, 4) at fremme motivation og læring og 5) et 
professionelt faggruppesamarbejde.  
 

Indikator 2: 
• Der er gennemfør et arbejde med at at skabe pæda-

gogisk sammenhæng i de større skriftlige opgaver. 
Ved skoleårets afslutning skal der ligge en klar plan 
for sammenhæng i de større skriftlige opgaver. 

 

 

 

 

Resultatløn 
Det maksimale beløb, der kan udbetales, er kr. 120.000. 

Resultatlønnen udbetales i september 2017.  

 

Resultatvurdering og evaluering 
Der vil i aftaleperioden være en løbende dialog mellem rektor og formandskabet om status for målopfyldelsen. Aftalen midtvejsevalueres i 
februar 2017. 

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.  

Dog foretages der en en vurdering af arbejdet i forlængelse af denne resultataftale pr. 31. januar 2017 (dvs. for 6 måneder), og der tages 
på den baggrund stilling til en honorering af rektor for de på det tidspunkt opnåede resultater. Disse resultater vil ofte være lig med en 
vurdering af progressionen i arbejdet, og der udarbejdes en status herfor i januar 2017. 
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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.  

 
Peter Engberg Jensen           Lisbeth Winther            Henning Thomsen 
Bestyrelsesformand            Næstformand              Rektor  


