
Afrapportering af resultatlønskontrakt for Lotte Büchert for skoleåret 2018 -2019. 
 

Basisramme: 
 

Formativ evaluering 

Formativ evaluering 1:  

Mål: iværksættelse af kursus for lærere i den gode elevsamtale 

Resultat: 2 kurser i gangsat – 100 % opfyldt 

 

Formativ evaluering 2: 

Mål: handlingsplaner i hver faggruppe for hvordan formativ evaluering kan træde i stedet for 

karaktergivning 

Resultat: der foreligger ingen handlingsplaner -  men der foreligger relevante skabeloner i fagenes mapper -  

50 % opfyldt 

 

Formativ evaluering 3: 

Mål: der afholdes to pædagogiske arrangementer, hvor der arbejdes med formativ evaluering 

Resultat: der er afholdt to arrangementer hhv. 31.08.2018 og 07.03.2019 – 100 % opfyldt. 

 

Formativ evaluering 4: 

Mål: Minimum to 1. g klasser arbejder forsøgsorienteret med karakterfrie klasser 

Resultat: indsatsen er sparet væk – 0 % opfyldt. 

 

Elevtrivselsundersøgelse 

Mål: på baggrund af elevtrivselsundersøgelsen skal der iværksættes initiativer, der styrker trivslen blandt 

elevenerne. 

Resultat: eleverne peger på, at arbejdsbelastningen er stor. Derfor er der udarbejdet retningslinjer for 

skriftlige opgaver og lektier, der skal styrke muligheden for at overskue og planlægge arbejdet -  100 % 

gennemført. 

 

Antimoppestrategi. 

Mål: der udarbejdes sammen med eleverne handlingsplan for antimoppestrategien. 



Resultat: der er vedtaget en antimoppestrategi, og der har været afholdt en ”antimoppedag” for SG -  100 

% gennemført. 

 

Affaldssortering 

Mål 1 der udarbejdes en handlingsplan for affaldssortering 

Resultat: Der foreligger ikke en handlingsplan – 0 % gennemført 

Mål 2: der arbejdes pædagogisk med emnet i et innovationsprojekt 

Resultat: der har været afholdt et ATU-projekt om emnet -  100 % gennemført 

 

Ekstrarammen: 
 

Målrettet prioritering af lærernes arbejdstid 

 

Professionel kapital 

Mål: gennemførelse af undersøgelse af den professionelle kapital og iværksættelse af handlingsplan på 

dette grundlag 

Resultat: undersøgelsen fra 2018 en anelse dårligere end bechmark fra 2016 men dog på næsten samme 

niveau. Handlingsplaner ikke udarbejdet, men der er i samarbejdsudvalget udvalgt 5 punkter til det videre 

arbejde. Samlet skønnes målet at være 50 % gennemført. 

 

Personaleledelse: 

Mål: der skal være gennemført 2 opgaveporteføljesamtaler. 

Resultat: samtalerne er gennemført – 100 % opfyldt 

 

Indsats mod frafald 

Mål 1: gennemførelsen skal være steget på STX målt over 5 år sammenlignet med den forudgående 

periode. 

Resultat: gennemførelsen er steget med ca. 2 procentpoint – 100 % gennemført 

Mål 2: Der skal være vedtaget en gennemførelsesplan for HF, der træder i kraft i skoleåret 2019/2020. 

Resultat: gennemførelsesplanen foreligger og træder i kraft som planlagt -  100 % gennemført.  

 

Konklusion: 
Basisrammen: en vægtet beregning af resultaterne giver en opfyldelse på 78,125 % på basisrammen. 



Ekstrarammen: en vægtet beregning af resultaterne giver en samlet opfyldelse af ekstrarammen på 87,5% 

 


