
Rapportering resultatløn for rektor Mogens Andersen 2018. 

 

Resultatlønskontrakt indgås i henhold til bemyndigelsesbrev fra undervisningsministeriet af 27.6. 

2013. 

Lønrammen er 120.000 kr. – og aftalen består af: 

Basisramme på 70.000 kr. Bestyrelsen fastsætter her, hvilke indsatsområder der skal indgå. 

Ekstraramme på 50.000kr. Her skal indgå: Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af 

lærernes arbejdstid, således at der anvendes mere lærertid på undervisning og læringsaktiviteter. 

En målrettet indsats mod frafald. 

Indenfor basisrammen indgår flg. Indsatsområder: 

A. Sikker håndtering af institutionens økonomi i en periode med usikre elevtal og besluttede 

effektiviseringer 2 % pr.år). 

B. Forbedring af skolens faglige resultater. 

C. Implementering af gymnasieaftalen. 

Ad. A. budget og etablering af scenarier for egenkapital, likviditet og personaleomsætning. Der 

rapporteres til bestyrelsen for finansåret 2018 og overslagsår. Der skal som pejlemærker, være en 

konsolidering af skolens egenkapital og en hensigtsmæssig personalesammensætning, set i 

sammenhæng, med elevtal og kvaliteten af skolens resultater.  

 

Rapport:   Hele året har HTG via rapporter orienteret bestyrelsen om udviklingen.  Der er således 

en fornuftig økonomi med senarier der sikrer manøvredygtighed i forbindelse med ændringer i 

elevtal og omprioriteringsbidrag.  Der har i løbet af året været en personaletilpasning i takt med 

faldende elevtal. Tilpasningen er sket ved pensionering, pensionsaftaler og afgang til andre 

eksterne beskæftigelser. 

 

Ad. B. Med baggrund i rapporter om elevsammensætning og elevernes faglige indgangsniveau, 

skal indsatsområder indenfor de enkelte fag føre til løft af elevernes faglige niveau, målt ved den 

socioøkonomiske reference. Skolen skal således ligge over gennemsnittet ved dette mål. Der skal 

være særlige indsatser i fag der har en klar undergennemsnitlig performance.  Indsatserne 

rapporteres til bestyrelsen. 

 

 



Rapport:  Ministerets nøgletal for 17/18. viser en løfteevne på 0 i forhold til året før. Dette skal ses 

i relation til negativ løfteevne på de 3 Roskilde gymnasier, negativ løftevne på Rødovre 

Gymnasium.  

Initiativer, ud over de som vi iværksatte tidligere, er studietidsmoduler. Her modtager eleverne 

ekstra undervisning i matematik, dansk engelsk og andre fag med skriftelighed.  Vi har kørt med 

dette i efteråret, og første evaluering er overveje de positiv - både elevevaluering og 

sammenligningen med karaktererne efter første semester. 

 

Ad. C. Den nye gymnasieaftale med grundforløb, screening og evalueringssamtaler implementeres 

bl.a. gennem skolens PI-udvalg. (Pædagogisk implementering). Der udarbejdes en rapport i 

efteråret 2018 af PI- udvalget.  

 

Områder A, B, C vægter hver 50% de to andre områder vægtes med hver 25 % af Basisrammen. 

 

Områderne Evalueres på følgende vis: 

 

A: Økonomirapport til formandskab og bestyrelse.  

Evaluering: Bestyrelsen vurderer om den løbende opdatering, af budget har været 

hensigtsmæssig, om økonomien er blevet passende konsolideret, og om 

personalesammensætningen har udviklet sig hensigtsmæssigt. 

B: karakterrapport og rapport over socioøkonomisk reference. 

Evaluering: Bestyrelsen vurderer afrapporteringen, om den socioøkonomiske reference for HTG 
ligger over landsgennemsnittet, samt om karakterniveau for studenter fra Høje-Taastrup 
Gymnasium hæves inden for fag med undergennemsnitlig performance, specielt ved at løfte 
eleverne i matematik og spansk, ved at styrke elevernes performance i de skriftlige prøveformer, 
og ved at styrke det faglige niveau hos STX- piger med dansk baggrund samt STX- og HF-drenge 
med anden etnisk baggrund.  
 

C: Evalueringsrapport over reformens grundforløb. 

Evaluering: Bestyrelsen vurderer afrapporteringen, samt om den nye gymnasieaftale med 

grundforløb bliver succesfuldt implementeret. 

 

Rapport: Første gennemgang af grundforløbet er evalueret af PI-udvalget. Konklusionen er, at det 

er svært for elever at vælge kvalificeret.  

 

 

 



Ekstrarammen. Indsatsområder. 

D. Etablere en forståelsesramme for eleverne om faglighed, dannelse og rummelighed.  

Denne ramme indebærer en tydeliggørelse af begrebernes indhold og en fælles ” 

personaleforståelse” af de konkrete forventninger til eleverne centreret om disse 

begreber. 

Der udarbejdes en plan for skolens arbejde med demokratiske værdier og medborgerskab 

ud fra ministeriets anbefalinger herom. 

E. Skoles fastholdelsespolitik intensiveres.  

Rapport: Forståelse af Faglighed, dannelse og rummelighed ved følgende initiativer: 

Studietidsmoduler for alle elever. I grundforløbet med fokus på struktur, læring, ansvar og pligter i 

gymnasiet. Efter grundforløbet hovedvægt på faglige intensive forløb efter karakterniveau.  Det 

kan være ekstra matematik eller talentforløb. 

Studiecenterlærerfunktion i 2. og 3. modul. - der hjælper med opgaver og struktur i 

fællesarealerne. 

Mentorordning for alle elever. 

Faglig og dannelsesmæssig progressionsplan udarbejdet. Implementering påbegyndt. 

Flere fællesarrangementer – bl.a. med politikere til styrkelse af demokratisk dannelse. 

  

Derudover er der udarbejdet: 

Undervisningstilbud for grundskolen – katalog 2018/19 

Nyhedsbreve 

Etableret ny SAFE klasse for unge med diagnoser 

Afholdt åbent hus for alle. 

Udarbejdet rapport om arbejdsmiljø – professionel kapital 

 

 

 

 



Ekstrarammen måles således: 

 

D. Rapport og strategier til formandskab og bestyrelse. 

Evaluering: Bestyrelsen vurderer afrapporteringen samt de målte positive effekter. 

E. Rapport over elevfrafald. (Elevfrafald betyder her afgang til anden uddannelsesinstitution). 

Evaluering: Bestyrelsen vurderer afrapporteringen og elevfrafaldets størrelse. 

Rapport: Frafaldet er i 18, 8,2%. Heraf er det reelle frafald 4,4%.  Dvs.  ca. halvdelen af de frafaldne 

elever forlader skolen pga. skolens sanktioner i forbindelse med for stort fravær, dårlige faglige 

resultater eller adfærd. Det skal bemærkes, at ser vi på forholdet mellem tilgang og afgang er der 

tale om en vækst i elevtallet på 5% siden sommerferien. Det gennemsnitslige fravær for alle 

skolens elever er ca. 9% (fysisk fravær) og 10% skriftlig fravær. ( skoleåret 17/18.) 

 

D og E vægtes ligeligt af ekstrarammen. 

 

Bilag til evalueringen: 

Samlet progressionsplan. 

De faglige mentorordning 

Studietidsmodul 

Evaluering af grundforløbet 

Nyhedsbrev jul 2018 

Professionel kapital. 

 

Resultatlønnen for 2018 havde en udmøntningsgrad på 90 %. 


