Nakskov, den 26. september 2013

Bestyrelsens resultatlønskontrakt med rektor 2013-14
Indsatsområder
1. Karaktergennemsnit på stx
Vægt: 25%
 Skolen skal udarbejde og gennemføre en plan for elevernes skriftlige arbejde.
 Rektor gennemfører tre samtaler med forskellige lærergrupper med fokus på
karakterniveauet.
 Rektor gennemfører samtaler om karakterer i afgangsklasserne i marts-april.
 Målet er, at stx-gennemsnittet skal stige fra 6,7 til 6,9.
Gennemsnittet måles ved simpel sammentælling af gennemsnittet hos samtlige
stx-dimittender fra Nakskov Gymnasium og HF juni 2013.
Uændret gennemsnit udløser 70%, højere gennemsnit indtil +0,5 udløser 90%,
derover 100%.
2. Frafald på hf, herunder på lektiefrit hf
 Forsøg med lektiefrit hf fortsættes.
 Læsevejledning til de fagligt svage styrkes.
 Der gennemføres forbedret introduktionsforløb i 1hf.
 Der gennemføres tidligere indsats mod fravær.

Vægt: 20%

Der måles på:
Frafaldet mellem januar og juni i 1hf og frafaldet mellem januar i 1hf og juni 2hf.
Målingen i 1hf skal tillige vise eventuelle forskelle mellem den lektiefrie og den
ikke-lektiefrie klasse.
Uændret frafald udløser 60%, forbedring på 1% udløser 15% op til 100%
3. Ansvarlig økonomisk styring
Vægt: 40%
 OK13 skal implementeres i løbende dialog med medarbejderne under hensyntagen
til skolens samlede økonomi.
 NGHF skal i regnskabsåret 2013 sigte mod et overskud på niveau med det pr.
17.9.2013 budgetterede (514.852 kr.).




Overarbejdet i skoleåret 2013-2014 skal nedbringes med minimum 25% i
sammenligning med skoleåret 2012-13.
Driftsomkostningerne pr. elev skal i regnskabsåret 2013 være mindre end i 2012
(94.900) ifølge PwC’s benchmarkanalyse
Der måles på:

a. Der skal i skoleåret 2013-14 afholdes mindst ti møder med
medarbejderrepræsentanter om OK13
b. Afvigelser i forhold til det budgetterede på op til 10 % i nedadgående retning
udløser 80%, i opadgående retning 90%
c. Mindre end 25% reduktion af overarbejdet udløser 50%
d. PwC’s benchmarktal

4. Elevindflydelse
Vægt: 15%
 Rektor skal, hvis eleverne ønsker det, deltage i op til fire elevrådsmøder i skoleåret
2013-14. Formålet med deltagelsen er at skabe mere direkte forbindelse mellem
elever og ledelse.
 Rektor skal i højere grad motivere elever til at indgå i udvalgsarbejde.
Der måles på antallet af elever i de enkelte udvalg.
 Rektor skal positivt støtte elevdrevne begivenheder som Operation Dagsværk,
sportsarrangementer og elevfester.
 Rektor skal stille midler til rådighed for elever, der ønsker at deltage i GBS- og
DGS-arrangementer.
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Nakskov, den 30. september
Bestyrelsen fastsatte på sit møde den 16. september målopfyldelsesgraden til 85.
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