
Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium 
for skoleåret 2014/15 

Formål med kontrakten 

Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til  

• At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets mål og resultater 
• At understøtte dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen om fastsættelse og gennemførsel 

af væsentlige lang-og kortsigtede målsætninger 
• At fungere som et styringsredskab for bestyrelsen 

Parter og gyldighedsperiode 

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Frederikssund Gymnasium ved formand John 
Gothjelpsen og rektor Sussie Staun Pallesen. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2014 
– 31. juli 2015 

Kontrakten tager udgangspunkt i den udmeldte bemyndigelse til at indgå en resultatlønskontrakt 
fra Ministeriet for børn og undervisning af 27.juni 2013 

Bestyrelsen har besluttet at anvende såvel den skitserede basisramme (på op til 60.000 kr.) som 
ekstrarammen (på op til 40.000 kr.).  

Bestyrelsen har besluttet at bemyndige rektor til at indgå en resultatlønskontrakt med skolens 
øvrige ledelse. 

Resultatmål inden for basisrammen: 
 
Brobygning fra grundskole til FG 
 
Overordnet strategi: 
Med udgangspunkt i den vedtagne strategi om brobygning arbejdes der med følgende 
fokuspunkter:  
 
Fokus i 14-15: 
Der gennemføres fælles aktiviteter med lærerne på FG og lærerne på én eller flere grundskoler i 
Frederikssund. Særligt i fagene matematik og engelsk 
Invitation til faglige cafeer for 9.-10.klasse-elever på FG/Campus på det naturvidenskabelige 
område 
Tilbud til grundskolerne om, at elever fra FG kommer ud og underviser 
Fokus på Marbækskolen og Ådalens skole mhp. at tiltrække elever der fra 
Mål: 
FG har et godt samarbejde omkring brobygning med alle relevante parter i kommunen og 
fokuserer på enkelte fag i dette skoleår  



 

Vægtning: 25 % af basisrammen 

 
Bæredygtighed 
 
Overordnet strategi: 
FG iværksætter tiltag, der kan styrke gymnasiets bæredygtighed mhp. energi og ressourcer 
Fokus 14-15: 
I regi af ”grøn skole” nedsættes et ”miljøråd” på skolen bestående af elever, lærere og pedellen. 
Dette råd skal komme med en plan for, hvordan skolen i højere grad kan anvende alternative og 
energibesparende løsninger. Det skal synliggøres for alle elever og ansatte, og så vidt muligt 
anvendes i undervisningen.  
Mål: 
Når året er omme, har vi gjort os fortjent til det grønne flag. Samtidig har vi gjort Campus 
Frederikssund interesseret i projektet. 

Vægtning: 25 % af basisrammen 

 
Demokrati 
 
Overordnet strategi: 
FG lægger vægt på, at både elever og medarbejdere oplever skolen som en demokratisk 
institution, hvor alle kan komme til orde og få medindflydelse 
Fokus 14-15: 
Vedr. elever: 
Understøttelse af elevrådets ønske om at være et demokratisk organ. 
Større grad af inddragelse af eleverne i morgensamlingerne 
Invitation af elever til skolens udvalg og team – og til det nyetablerede ”miljøråd” 
 
Vedr. medarbejdere: 
Ny medarbejdertrivselsundersøgelse i januar-februar 15 
Inddragelse af alle skolens lærere i udvalg og andre opgaver 
Klar arbejdsfordeling og kommunikation mellem ledelse, team, lærere og øvrige ansatte 
Mål: 
Skolen tilkendegiver over for eleverne og medarbejderne, at vi ønsker at inddrage dem mere, og 
eleverne og medarbejderne tilkendegiver, at de føler sig mere inddraget. 
 

Vægtning: 25 % af basisrammen 
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IT 
 
Overordnet strategi: 
FG arbejder med den vedtagne it-strategi på følgende områder: 
Fokus i 14-15: 
Eleverne tilbydes fortsat fælles indkøb af computer. Alle elever opfordres til at medbringe 
computer i skolen. Eleverne bliver oplyst om, at lommeregner/program er obligatorisk for 
matematikundervisningen. 
Der tilrettelægges et forløb i digital dannelse for alle 1.års klasser inden efterårsferien   
Alle naturvidenskabelige klasser gøres til it-klasser, der bl.a. arbejder med i-bøger 
Skolen fortsætter digitaliseringen af kontoret med elektroniske afleveringer af dho, sro, srp og at-
opgaver på stx. Tilsvarende for opgaverne på hf. 
Skolens arkiv gøres elektronisk 
Mål: 
Alle elever medbringer computer i skolen. 
Alle elever, som ønsker det, kan købe en computer via skolen 
Målet med forløbet om digital dannelse er: 
 at eleverne får en bevidsthed om, hvad IT kan anvendes til i undervisningen 
 at eleverne bevidste om, hvornår computerne skal anvendes i undervisningen 
at eleverne bliver bevidste om, at sociale medier kun må anvendes i timen, når de er relevante for 
undervisningen 
at eleverne bliver bevidste om, hvordan man kommunikerer på nettet, hvad man skal undgå at 
lægge ud, og hvad cybermobning kan medføre 
Målet med at gøre alle naturvidenskabelige klasser til it-klasser er at gøre brug af de erfaringer, 
der er skabt med den nuværende 2e-klasse. Eleverne evaluerer meget positivt, at de har været en 
it-klasse. 
Målet med digitaliseringen af opgaveafleveringen er at sikre en enklere afleverings- og 
udleveringsproces. Og så spares der en del papir… 
Målet med digitaliseringen af skolens arkiv er at få et mere lettilgængeligt arkiv, samt spare 
arkivplads. 

Vægtning: 25 % af basisrammen 

 

Resultatmål inden for ekstrarammen: 

Indsats mod uddannelsesfrafald  

Ledelsen og studievejlederne følger nøje op på frafaldstruede elever, som identificeres løbende 
ved hjælp af tilbagemeldinger fra klasselærere, gennemgang af lectio omkring fysik og skriftligt 
fravær, karakterer, m.m. 

Ved hvert bestyrelsesmøde aflægges rapport over de frafaldstruede elever: antal, årsager, 
opfølgningstiltag.  
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Mål: 

Målet er, at uddannelsesfrafaldet på stx højst skal ligge inden for et spænd af 5-10% set over 
årgang 2012-2015’s 3-årige forløb.  

Vægtning: 50 % af ekstrarammen 

 

Indsats vedr. lærernes arbejdstid 
 
 Omlægning af skriftligt arbejde 
 
I det kommende skoleår arbejdes der med omlægning af skriftligt arbejde i 1.g og 1.hf. De 
konkrete klasser og fag får tildelt ekstra timer, som skal bruges til at påbegynde arbejdet med de 
skriftlige opgaver, mens læreren er til stede og kan virke som igangsætter. Eleverne skal have 
hjælp til faglige problemstillinger og den enkelte elevs skriftlige kompetencer skal styrkes. 
 
Målet skal være at styrke elevernes udbytte af den skriftlige dimension i undervisningen og styrke 
den personlige vejledning. Dette sker bl.a. ved at sikre en højere grad af aflevering af skriftlige 
opgaver. 
Dette års arbejde evalueres mhp. en optimering af ordningen i det efterfølgende skoleår. 
 
Niveaudeling i matematikklasser 
 
I det kommende arbejdes der med niveaudeling i matematik B-klasserne i 1. og 2.g. Lærerne og 
holdene på samme klassetrin skemalægges samtidig, så der kan finde undervisningsaktiviteter 
sted, som både styrker de svage og de dygtige elever. Der vil i perioder være tale om 
dobbeltlærerdækning. 
Dette års arbejde evalueres mhp. en optimering af ordningen i det efterfølgende skoleår. 
 
 
 
 
Skemalægning af vejledning 
 
På baggrund af sidste års gode erfaringer ed skemalægning af vejledning til div. projekter, 
fortsætter denne ordning i dette skoleår. Vejledningen til SRO/SRP og AT-projekterne 
skemalægges , så det sikres, at mødet mellem eleverne og lærerne finder sted. 
 
Målet med denne skemalægning er at gøre det tydeligere for eleverne, hvornår der er vejledning, 
og at det er en forpligtelse for eleverne at gøre brug af denne vejledning. Lærerne registrerer den 
vejledningstid, de har haft med den enkelte elev. 
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Fortsat skemastruktur, der skaber bedre rammer for faglige aktiviteter i fritiden 
 
Skemastrukturen med max 4 moduler á 95 minutter fortsætter, og ordningen med, at hele skolen 
kan slutte den normale undervisning efter 3.modul (13.40) hver torsdag, fortsætter. Det giver 
mulighed for et ekstra modul med bl.a. lektieværksteder, studiekredse, frivillig musik og idræt og 
evt. aktiviteter i det såkaldte Club Campus, om er etableret på Campus Frederikssund.  
 
Målet er, at eleverne kan få både støtte og udfordringer i deres fritid – sammen med de lærere, 
der er involveret i disse aktiviteter. 
 
Indretning af fleksible arbejdspladser på  skolen 
 
Mhp. at imødekomme behovet for forskellige typer af forberedelsesfaciliteter for lærerne på 
skolen, hvor der dels skabes rammer for samarbejde og dels skabes rammer for ”stillezoner” til 
fordybelse, etableres der et fleksibelt miljø med fælles forberedelseslokaler og 
forberedelsespladser i skolens fagdepoter. 
 
Målet er at lærerne får mere tilfredsstillende muligheder for at udnytte den del af arbejdstiden, 
som de tilbringer på skolen. 

Vægtning: 60 % af ekstrarammen 

 

Den samlede vægtning fremgår af de enkelte indsatsområder.  

Resultatlønnen udbetales i september måned 2014.  

Resultatvurdering og evaluering 

Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status 
for målopfyldelsen. 

Bestyrelsen bemyndiger formand og næstformand i bestyrelsen til at vurdere den rapport, som 
rektor udarbejder ved kontraktens udløb. Rapporten beskriver realiseringen af de angivne mål i 
kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens/formandskabets dialog 
med rektor beslutter bestyrelsesformanden/formandskabet, i hvilken grad der er sket 
målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. Den 
samlede bestyrelse orienteres efterfølgende om resultatet. 

Ved fratrædelse i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden/formandskabet efter 
indstilling fra rektor i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med 
henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer 
bestyrelsesformanden/formandskabet ved periodens udløb resultatlønskontraktens 
opfyldelsesgrad. 
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Kontraktændringer 

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det 
grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage 
initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten, f.eks. i forbindelse med evt. fratrædelse i 
løbet af et skoleår. 

 

Dato: 

John Gothjelpsen    Sussie Staun Pallesen 

Formand for bestyrelsen    Rektor 

 

Torben Theilgaard 

Næstformand for bestyrelsen 
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