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Resultatlønskontrakt for rektor 2018 - 2019

Formål med kontrakten

Formålet med resultatlønskontrakten er, at den skal:

• fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

understøtte den lokale proces mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og

gennemførelse af målsætninger og prioriteringer

skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater.

Kontrakten følger retningslinjerne i bemyndigelsen til bestyrelsen i brev af 27. Juni 2013.

Basisramme og ekstraramme

Den maksimale ramme for rektors resultatløn er på 140.000 kr. fordelt på en basisramme på

80.000 kr. og en ekstraramme på 60.000 kr.

Bemyndigelse til at forhandle resultatløn med den øvrige ledelse
Rektor bemyndiges ved underskrivelsen af denne kontrakt til at forhandle

resultatlønskontrakter med vicerektor og øvrig ledelse. Disse resultatlønskontrakter skal ligge

inden for denne kontrakts områder og i øvrigt udformes ligesom denne.

Parter og gyldighed
Denne resultatlønskontrakt er indgået mellem bestyrelsen for Gladsaxe gymnasium ved

formand Laust Joen Jakobsen og rektor Eva Krarup Steensen.

Kontrakten er et supplement til rektors ansættelseskontrakt og omfatter perioden fra l. august

2018 til 31. juli 2019.
Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne

mål i kontrakten og fremlægger dokumentation for/ i hvilken udstrækning kontraktens mål er

opfyldt.
Kontraktens indsatsområder/ mål og rammer offentliggøres på gymnasiets hjemmeside.

Følgende temaer indgår i resultatlønskontrakten 2018 - 2019:

Basisramme

l. Implementering af gymnasiereform 2017 - år 2

2. Digitale kompetencer

3. Internationale aktiviteter

Hvert tema vægtes med 1/a.

Ekstraramme

4. Evaluering

5. Datainformeret skoleledelse. Hvert tema vægtes med Y-i.
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Indledning

Gladsaxe gymnasiums vision er/ at vi vil sende ansvarlige, nysgerrige og dygtige studenter ud i

verden. For at leve op til denne vision arbejder vi systematisk med at udvikle Gladsaxe

gymnasium/ så vores elever får den bedst mulige uddannelse, l vores arbejde tager vi

udgangspunkt i vores tre kerneværdier: faglighed/ fornyelse og fællesskab.

Udviklingen af Gladsaxe gymnasium tager afsæt i uddannefsespolitiske betingelser, og fokus i

det kommende år er derfor fortsat implementering af gymnasiereform 2017. Samtidig er

de økonomiske rammevilkår fortsat underlagt besparelses- og effektiviseringskrav. Vi har derfor

i hele organisationen fortsat fokus på vores ressourceudnyttelse, samtidig med at vi har fokus

på udvikling af uddannelsen med elevens læring i centrum.

De vigtigste indsatsområder for det kommende års interne udviklingsplan i 2018 - 2019 er

reform og evaluering/ og alle udviklingsressourcer vurderes ift. disse indsatsområder.

Skoleåret 2018-2019 vil være præget af implementering af år 2 i reformen for vores Ig og 2g

elever, samt forberedelse af reformér 3. Dette skal ske samtidigt med, at vores nuværende 3g-

elever gennemfører deres uddannelsesforløb efter deres gældende lov.

Resultatlønskontrakten skal ses i sammenhæng med den overordnede udviklingsplan for

Gladsaxe gymnasium for skoleåret 2018 "2019.

Basisramme

l. Implementering af gymnasiereform 2017 - år 2

Formålet er at følge og styrke implementeringen af gymnasiereformen på Gladsaxe gymnasium

samt at udvikle nye organiseringsformer, der sikrer og styrker kvaliteten.

Succeskriterier

Målet er at:

gennemføre og evaluere plan for reformår 2/ samt forberede diverse planer for

reform å r 3

udvikle nye undervisningsforløb i videnskabsteori og gennemføre af kurser for lærere og

elever

udvikle nye aktiviteter til elevernes individuelle timepulje i fagene matematik og dansk

Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering.
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2. Digitale kompetencer

Formålet er at udvikle digitale kompetencer hos efever og hos medarbejdere.

Succeskriterier

Målet er at:

gennemføre overgang til brug af Google Drev for både personale og elever

styrke refleksive digitale kompetencer for både medarbejdere og elever

• herunder GDPR og etablering af en it-support site

gennemføre dialog mellem KK'ere og elever om etisk kodeks for digitale teknologier

Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering.

3. Internationale aktiviteter

Formålet er at udvikle elevernes internationale kompetencer/ så de bliver rustet til at agere i en

globaliseret verden.

Succeskriterier

Målet er at:

udfolde Gladsaxe gymnasiums internationale strategi i undervisningen i de enkelte fag

med udgangspunkt i den internationale kompetencecirkel i og i FNs 17 verdensmål

udvikle elevens interkulturelle kompetencer jvfr. den internationale strategi i Ig og 2g

arbejde med internationale projekter under Erasmus+/ Nordplus og UNESCO

Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering.

Ekstra ramme

4. Evaluering

Formålet er/ at vi fortsat styrker vores evalueringsindsats mhp. udvikling af praksis gennem

intern og ekstern evaluering.

Succeskriterier

Målet er at:

gennemføre indsatsområderne ift evalueringsstrategien og udarbejde opfølgningsplan

gennemføre elevtrivselsundersøgelse og opfølgningsinitiativer/ der øger elevernes

faglige og sociale trivsel

Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering.
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5. Datainformeret skoleledelse

Formålet er at bruge data som redskab til at skabe udvikling og til at sikre økonomi og kvalitet

på Gladsaxe gymnasium, l skoleåret 2018 - 2019 har vi fortsat fokus på økonomi og

ressourceforbrug samt karakterer og løfteevne.

5.1 Økonomi og ressourcer

Succeskriterier

Målet er at:

årets resultat i 2018 er positivt

• tilpasse af økonomien i 2019 med fortsat prioritering af udviklingsressourcer svarende

til niveauet i 2018
have fortsat fokus på planlægning og udnyttelse af lærernes arbejdstid

have fortsat fokus på optimering af hold- og klassestørreiser

overholde budgetter ved større renoveringsprøjekter

5.2 Karakterer og løfteevne

Succeskriterier

Målet er, at:

eksamensgennemsnittet ved skoleårets afslutning udviser en positiv udvikling over en

tre års periode

• de enkelte fag forholder sig til karakterudviklingen i faget ved GRUS
gennemsnittet af elevernes eksamensgennemsnittet er 7,3 eller højere end

landsgennemsnittet

gymnasiets løfteevne er positiv

Målopfyldelsen er kvantitativ og kvalitativ og sker på baggrund af en samlet vurdering.
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Laust Joen Jakobsen Eva K. Steensen

Formand Rektor
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