Bestyrelsens resultatlønskontrakt med rektor 2015-16
Indsatsområder
1.

Frafald på stx og hf, herunder på lektieintegreret hf


Vægt: 20%

Der etableres fremskudt lærerforsamling for hf med henblik på
hurtigere indsats i forhold til frafaldstruede kursister



Antal elever på særlige vilkår og kursister, der er
selvstuderende, opgøres i marts 2016 og sammenlignes med
antallet marts 2015



For 1hf måles frafald fra januar til juni, for 2hf måles frafald fra
januar året før til juni i 2hf



For 1g måles frafald fra januar til juni, for 2g og 3g måles
frafald fra januar året før hhv. to år før

Frafaldet for 2hf og 3g sammenlignes med gennemsnittet af
ministeriets tre senest tilgængelige tal for gennemførelse.

2.

Karaktergennemsnit og løfteevne på stx


Rektor skal styrke skriftlighedsindsatsen ved at friholde et antal
eftermiddage til omlagt skriftlighed



Det skriftlige fravær nedbringes med 2 procentpoint om året



Skolen skal tilbyde ekstra vejledning i formalia i forbindelse
med studieretningsprojektet



De nærmeste foregående års løfteevne, både på skolen som

Vægt: 35%

helhed og i de enkelte fag, skal indgå i de pædagogiske
overvejelser med henblik på at forbedre gennemsnittet.
Målet er, at gennemsnittet på stx i 2016 bliver 6,5 eller derover.

3.

Karaktergennemsnit og løfteevne på hf


Vægt: 35%

Rektor skal styrke skriftlighedsindsatsen ved at friholde et antal
eftermiddage til omlagt skriftlighed samt obligatorisk omlagt
skriftlighed



Skolen skal tilbyde ekstra vejledning i formalia i forbindelse
med større skriftlig opgave



Det skriftlige fravær nedbringes med 2-3 procentpoint om året



De nærmeste foregående års løfteevne, både på skolen som
helhed og i de enkelte fag, skal indgå i de pædagogiske
overvejelser med henblik på at forbedre gennemsnittet.

Målet er, at gennemsnittet i 2016 skal være mindst 5,1.

4.

Opbygning af relationer til Campus Nakskov som helhed


Rektor skal indgå i campusarbejdet lokalt, herunder afholde
møder med husets interessenter



Rektor skal jævnligt have uformel kontakt med
campuskoordinatoren



Rektor skal på toplederniveau bidrage til udviklingen af
Campus under respekt for selvejet
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Vægt: 10%

