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Resultatlønskontrakt for kalenderåret 2013 
 

 

 

Parter og gyldighedsperiode 

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Marselisborg Gymnasium, ved formand Erik Meine-

che Schmidt, og rektor Arvid Bech. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. januar 2013 – 31. 

december 2013. 

 

 

Kontraktens sammensætning 

Kontrakten omfatter både basisramme og ekstraramme. 

 

 

Basisrammen 

Det maximale beløb der kan udbetales er 80.000 kr. – omfattende følgende resultatmål 

 

 Nybyggeri (vægtes med 20%) 

 Økonomi (vægtes med 30%) 

 Læsning og skrivning (vægtes med 20%) 

 Anvendelse af lærerressourcer (vægtes med 30%) 

 

Resultatmål for basisrammen 

 

Som indikator for det flerårige mål nybyggeri anvendes  

 

 Graden af fremdrift i gennemførelse og planlægning 

 

Resultatmålet anses for opfyldt, såfremt nybyggeriet forløber i henhold til tidsplanen og inden fro 

den af bestyrelsen godkendte økonomi. 

 

Som indikator for økonomi anvendes  

 

 Årets økonomisk resultat 

 

Resultatmålet anses for opfyldt, såfremt regnskabsresultatet for 2013 – før finansielle poster –  er 

mindst lige så godt som det af bestyrelsen godkendte forecast efter 2. kvartal. 

 

Som indikator for det flerårige mål læsning og skrivning anvendes 

 

 Nye tiltag til forbedring af elevernes læse- og skrivefærdigheder 

 



Resultatmålet anses for opfyldt, såfremt der foreligger en af bestyrelsen godkendt plan, som – med 

udgangspunkt i det eksisterende fokusområde, ”ny skriftlighed” – tegner en væsentlig og målrettet 

forøgelse af indsatsen på området. 

 

Som indikator for anvendelse af lærerressourcer anvendes  

 

 Større produktivitet i kølvandet på OK13 

 

Resultatmålet anses for opfyldt, såfremt der foreligger en række konkrete tiltag, der udnytter 

fleksibiliteten i den nye overensomst til at opnå en øget produktivitet. 

 

 

Ekstrarammen 

Det maksimale beløb der kan udbetales er 30.000 kr. – omfattende følgende resultatmål 

 

 Mindre frafald (vægtes 60%) 

 Øget fokus på talentudvikling (vægtes 40%) 

 

Resultatmål for ekstrarammen 

 

Som indikator for mindre frafald anvendes 

 

 Nettoafgang af elever 

 

Resultatmålet anses for opfyldt, såfremt nettoafgangen af elever (afgang minus tilgang) i 2013 er 

mindre end i 2012. 

 

Som indikator for øget fokus på talentudvikling anvendes 

 

 Antal deltagere i nationale talentprogrammer 

 

Resultatmålet anses for opfyldt, såfremt der i løbet af 2013 har været mindst 6 elever, der har 

deltaget i sådanne programmer. 

 

 

Resultatvurdering og evaluering 

Der vil i kontraktperioden være løbende dialog mellem rektor og bestyrelsesformand om status for 

målopfyldelsen. Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der indeholder rektors vurde-

ring af realiseringen af de angivne mål. I rapporten beskriver rektor, i hvilken udstrækning kon-

traktens mål er opfyldt. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens dialog med rektor 

beslutter bestyrelsen, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyl-

delse svarer til udbetalingsprocenten. 

 

Uforudsete hændelser 

Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden efter indstilling fra rektor i hvilken 

udstrækning, at målene er opnået – eller ville kunne opnås – med henblik på en forholdsmæssig 

udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden ved periodens udløb re-

sultatkontraktens opfyldelsesgrad. 



 

Kontraktændringer 

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grund-

lag, hvorpå kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til 

en genforhandling/justering af kontrakten. 

 

 

Dato: 

 

 

Erik Meineche Schmidt    Arvid Bech 

Formand for bestyrelsen    Rektor 


