
Resultatlønskontrakt indgået mellem  

rektor og bestyrelsen på Det kristne Gymnasium 

Formål med kontrakten 

Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke dels til at fokusere rektor og skolens ledelse på en 

række indsatsområder, der er væsentlige for Det kristne Gymnasiums (KG) virke, dels til at styrke 

åbenhed og gennemskuelighed i KG´s opgavevaretagelse for skoleåret 2018/19. 

Parter og gyldighedsperiode 

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for KG ved formand William Ehmsen og rektor Karsten 

Hauge Mortensen. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2018 – 31. juli 2019. 

Resultatmål 

Basisramme: 

1) Kristen vinkling på reformen 

KG´s kristne værdisæt skal være referenceramme i forbindelse med den fortsatte implementering 

af gymnasiereformen.  

Mål: I samspil med reformudvalget skal der udarbejdes minimum tre konkrete forslag til toning af 

reformen, der fremlægges for PR og indarbejdes i de relevante planer. 

 

2) Stress og medarbejdertrivsel 

Processen på dette felt skal fortsætte 

Mål: 

a. Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentant - fx via Krifas Arbejdslystkonsulent-uddannelse  

b. ledelsesmæssig opgradering af rektor ved selvlæsning + mulige, relevante kurser 

c. Medarbejdergruppe screenes via Gaismodel eller GL´s "professionel kapital", og der opstilles 

handleplan for videre arbejde med forbedringer af arbejdsmiljø 

d. Området bliver centralt ifm MUS 

 

3) Pædagogisk/ faglig udvikling 

a. Der gennemføres tre skolebaserede kurser + introduktionskursus med pædagogisk fagligt 

indhold. 

b. Der udarbejdes kompetanceudviklingsplaner for alle undervisere.  Det gælder især planer for 

den gruppe, der mangler at færdiggøre uddannelse, mangler pædagogikum mv. 

 

4) Fastholdelse af tilmeldte elever 

Det er fortsat et vigtigt mål at fastholde flere af de tilmeldte elever. 

a. Ambassadørordningen gennemføres i skoleåret 18/19 

b. Der følges op på frameldingerne, så vi får så klart et billede af begrundelser som muligt. 

Det er et mål, at annulleringsgraden ligger på max. 25 %. Rapport til bestyrelsen maj 2019 



 

Ekstraramme: 

5. Kollegiekapacitet og skolestørrelse 

Der gennemføres et todelt analysearbejde: 

a.  En analyse af mulige løsninger, hvis kapaciteten på kostafdelingen er for lille til optaget foråret 

2019 

b. En analyse af styrker og svagheder ved en skolestørrelse på 7-8 klasser sammenlignet med en 

skole på 8-9 klasser. I analysen skal indgå overvejelser om skolemiljø, medarbejdertrivsel samt 

økonomiske og bygningsmæssige muligheder og udfordringer. 

6. En kortlægning af skolens eksterne ressourcer – tidligere elever, forældre og ansatte samt 

nuværende forældre – med henblik på overvejelser om, hvordan vi kan aktivere disse grupper 

mere i skolens liv både praktisk og som forbedere. 

 

Indsatsområder i basisrammen vægt 

1. Kristen vinkling på reformen 

25% 

2. Stress og medarbejdertrivsel. 

25% 

3. Pædagogisk/ faglig udvikling 

25% 

4. Fastholdelse af tilmeldte elever 

25% 

Indsatsområder i ekstrarammen 

 

5. Kollegiekapacitet og skolestørrelse 

50% 

6. Eksterne ressourcer 

50% 

 

Resultatløn 

Det maximale beløb der kan udbetales i resultatløn er 100.000 kr. - 60.000 kr. i basisrammen og 

40.000 kr. i ekstrarammen. 

Resultatlønnen udbetales 1/10 2018  

Resultatvurdering og evaluering 

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

målopfyldelsen. Kontrakten midtvejsevalueres i januar 2019. 



Ved kontraktperiodens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de 

angivne mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor i hvilken udstrækning kontraktens mål er 

opfyldt. På baggrund af rapporten og efter drøftelse i bestyrelsen besluttes, i hvilken grad der er 

sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. 

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. 

Ringkøbing d. 30/9 2018 

 

  

William Ehmsen   Karsten Hauge Mortensen 

formand     rektor 

 

  



Udmøntning af resultatlønskontrakt 2018/19. 

 

På bestyrelsesmødet 6/9 2019 blev resultatlønskontraktens forskellige mål og områder gennemgået og 

dokumenteret, og bestyrelsen besluttede en udmøntningsprocent på 60% for skoleåret 2018/19. 

 

Indsatsområder i basisrammen vægt Målopfyldelse 

1. Kristen vinkling på reformen 

25% 66% 

2. Stress og medarbejdertrivsel 

25% 100% 

3. Pædagogisk/ faglig udvikling 

25% 66% 

4. Fastholdelse af tilmeldte elever 

25% 33% 

Indsatsområder i ekstrarammen 

  

5. Kollegiekapacitet og skolestørrelse 

50% 100% 

6. Eksterne ressourcer 

50% 0% 

 

 

Beløb til udbetaling: 60.000 kr. (60%) 


