
Marselisborg Gymnasium

Den 31. oktober 2018

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2018-19

Parter og gyldighedsperiode:

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Marselisborg Gymnasium, ved formand Erik
Østergaard Jensen, og rektor Kirsten Skov. Kontrakten er gældende i perioden fra l. august 2019 til
31. juli 2019

Kontraktens sammensætning
Kontrakten omfatter både basisramme og ekstraramme.

Basisrammen

Det maksimale beløb der kan udbetales er 70. 000 kr.

Resultatmål:

* Kvalitetssikringsplan (vægtes med 4+%)
. Supervision (vægtes med 30%)
. Økonomi (vægtes med 30%)

Resultatmålet for kvalitetssikringsplan anses for opfyldt, såfremt der foreligger en
kvalitetssikringsplan, der er forelagt SU, og som beskriver Marselisborgs planer for evaluering af
elever, evaluering og udvikling af undervisning og evaluering og udvikling af organisationen.

Resultatmålet for Supervision er opfyldt, såfremt pædagogisk udvalgs fokusområde til at udvikle og
forbedre undervisningen gennemføres som planlagt. Alle faggmpper skal i denne plan igennem et
forløb om fælles udvikling af undervisningslektioner og efterfølgende supervision.

Resultatmålet for økonomi er opfyldt, såfremt ledelsen nøje følger de af bestyrelsen fastlagte
budgetter og økonomiske planer.

Ekstrarammen

Det maksimale beløb der kan udbetales er 50. 000 kr.

Resultatmål:

. Frafald (vægtes 40%)

. Lærernes arbejdstid (vægtes 30%)



. Psykisk arbejdsmiljø (vægtes 30%)

Resultatmålet for frafald anses for opfyldt, såfremt skolen kan fast holde det lave frafaldstal fra
skoleåret 2017-18, og såfremt fraværsindsatsen i form aftrivselsarbejde og opfølgende
fraværssamtaler fortsættes.

Resultatmålet for Lærernes arbejdstid sammen med elever anses for opfyldt, såfremt denne
indikator stiger i skoleåret.

Resultatmålet for Psykisk arbejdsmiljø anses for opfyldt, såfremt der udarbejdes en handleplan
vedrørende det psykiske arbejdsmiljø i Samarbejdsudvalget og handleplanen følges op
ledelsesmæssigt.

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
vurdering af realiseringen af de angivne mål. I rapporten beskriver rektor, i hvilken udstrækning

kontraktens 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

målopfyldelse 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 resultatkontraktens opfyldelsesgrad.

Kontraktændringer

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det
grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage
initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten.
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