Bestyrelsens resultatlønskontrakt med rektor 2018-19
Indsatsområder

1. Frafald på stx og hf
Indikatorer er antal på særlige vilkår og selvstuderende


Vægt: 20%

Forsøg med fremskudt lærerforsamling for hf fortsættes med henblik på hurtigere
indsats i forhold til frafaldstruede kursister



Antal elever på særlige vilkår og kursister, der er selvstuderende, opgøres i marts 2019
og sammenlignes med antallet marts 2017



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 på hf



Vægt: 20%

Rektor skal fortsætte og øge skriftlighedsindsatsen ved at anvende mindst 50% af
puljetiden til skriftlighed



Skolen skal fortsætte forsøg med ekstra vejledning i formalia i forbindelse med større
skriftlig opgave



Det skriftlige fravær nedbringes med 10% procent om året



De nærmest 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 2018 skal være mindst 5,0.

3. Forbedring af elevtrivsel


Vægt: 15%

Resultatet af den forventede landsdækkende undersøgelse af elevtrivselen
sammenholdes med Ennovas rapport fra 2016. Det samlede billede skal vise
elevtrivsel tættere på landsgennemsnittet end Ennovas undersøgelse.

4. Tilstedeværelsesindsats


Vægt 15%

Indsatsen mod formodet selektivt fravær påbegyndes umiddelbart efter
skolestart



Skoledagen forkortes med 20 minutter

Målet er at nedbringe fraværet med 5%

5. Indsats for optag af nye elever

Vægt 10%

På mødet den 29. maj aftaltes en foreløbig indsats, der skulle resultere i flere elever i
hver 1g og 1hf klasse.
a. Antal elever i 1g 29. maj: 52
Antal elever i 1g 6. september: 57
b. Antal elever i 1hf 29. maj: 36
Antal elever i hf 6. september: 49
Rektor skal desuden undersøge, om en justering af uddannelsesudbuddet kan
forventes at tiltrække yderligere elever

6. Lærernes arbejdstid

Vægt 10%

Rektor skal sikre, at mindst 50% af omprioriteringsbidraget udmøntes i besparelser på
lærer- og ledelsesbudgettet
7. Synlighed i de lokale medier

Vægt 10%

Rektor skal sikre, at Nakskov Gymnasium og HF omtales i Folketidende, Ekstra
Posten og Radio Sydhavsøerne mindst 20 gange mellem 1. august 2018 og 31. juli
2019.

Rammen for resultatlønskontrakten fastsættes til 90.000 kr.
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