
Målopfyldelse af

RESU LTATLØNSKONTRAKT

for

Rektor Flemming Zachariasen

Skoleåret 2017/2018

Grundlag og rammer

if. skrivelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 27. juni 2013, sags.nr: 065.46N.391: “Bemyndigelse
til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor”,
Ønsker bestyrelsen i forlængelse af praksis, at indgå resultatlønskontrakt med rektor. Ministeriet har
forlænget sin bemyndigelse af 27. juni 2013 til også at være gældende bemyndigelse for skoleåret 2017-
2018.

Kontraktperioden løber fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Kontrakten er opdelt i en basisramme (B) og en ekstraramme (E). Der er sat procenttal for målene.

Målopfyldelsen er vurderet af Bestyrelsen og er markeret med fed skrift samt udtrykt med ord og i %.

Den maksimale udbetaling for basisrammen udgør 60.000 kr.

Den maksimale udbetaling for ekstrarammen udgør 40.000 kr.



Basisrammen (B)

(60.000 kroner)
INDSATSOMRÅDER

B-I: Fastholdelse af højt fagligt niveau (25%)

Opgave: Lærerne skal jf. mål om mere tid sammen med eleverne, bruge mindre tid til andre aktiviteter
herunder rettearbejde, forberedelse og efteruddannelse. Det skal sikres, at dette ikke afspejles i faldende
faglige resultater. Dette mål tænkes skal bI.a. nået ved at arbejde målrettet på, dels at reducere elevernes
fravær fra undervisningen, samt via effektiv administration at lette arbejdsgange for lærerne.

Mål: At gennemføre indsatser der tilstræber at nedbringe andelen af elever med særligt højt fravær (10%)
ifht. skoleåret 2016/17, samt at fastholde det høje faglige niveau for skolens afgangselever, således at
skolens afgangskiasser dimitterer med et gennemsnit på minimum 7.8.

Resultat: Andelen af Stx elever med fravær over 10% var i skoleåret 16/17 på 39,2 , i skoleåret 17/18 er
det lykkedes at nedbringe dette til 32,7 %. Årets studenter er dimitteret med et gennemsnit på 8,0.

Målet er opfyldt 100% = 15.000 kroner

B-ll: Marketing og rekruttering (25%)

Opgave: At øge bevidstheden om Herlufsholm både i Danmark såvel som i udlandet, via annoncer,
deltagelse i messer/basarer, uddannelsesdage og lignende med det formål at få flere elever til Pre-IB og IB
klasserne, samt generelt at øge interessen for kostskolen på Herlufsholm.

Mål: At der gennemføres indsatser, der tilstræber at Pre-IB klassen (ii) opnår en klasse kvotient på 25 eller
større og at IB klassen (2i) opnår en klasse kvotient på 25 eller større. At der gennemføres indsatser, der
tilstræber generelt at fremme kendskabet til og interessen for Herlufsholm kostskole med henblik på øget
elevsøgning.

Resultat: I løbet af skoleåret 17/18 er der blevet arbejdet med marketing og rekruttering igennem flere
indsatser, bla.:

• Øget antal Åbent hus arrangementer

• VL døgn aftenbesøg på Herlufsholm

• Deltagelse i JUMP Uddannelsesmesse Vejle i November

• Omstrukturering af Pre-IB så det også er attraktivt som et 1-årigt ophold på Herlufsholm

• Udvikling og videreudvikling af markedsføringsmateriale

• CapeTown Event



• Arbejde med CopCapacity i forhold til tilbud til Copenhagen Ambassadors

• Dubai Events

• Video præsentation om Global Education på Herlufsholm

• Uformelle møder med GI. Herlovianere i New York

• Møde med Recruitere — Student Management Group og Think Education

• Ansættelse af 2 turistguides og samarbejde med Næstved Turistforening sommer 2018

• Sommerferie 2018 Stand med Danes World Wide

• Løbende opdatering af hjemmeside samt optimering af søgeord og øget digital tilstedeværelse

Ovenfor er mestedelen af de mange indsatser, der er gennemført for at fremme kendskab til og interesse
for Herlufsholm Skole. Klassekvotienterne i 2i og ii har ikke nået det benævnte tal — her er dog andre
mekanismer i spil, givet en mindre oprykning af eksisterende elever end forventet, grundet elevsager og
brug af skolens sanktionspolitik.

Målet er opfyldt 75% = 11.250 kroner

B-Ill: Kommunikation (20%)

Opgave: At sikre et højt og konsistent informationsniveau i forhold til elever, lærere, og forældre.

Mål: I forhold til forældre, som et særligt fokusområde, skal dette udføres ved bl.a. at udsende målrettede
orienteringsmails til forældregrupperne og at lægge relevant information og nyheder på Forældreintra. Det
skal tilsikres, at der versioneres i videst muligt omfang til engelsk, på mest muligt udsendt information fra
skolen mod IB elev forældre.

I forhold til IB lærere, skal der udarbejdes en oversigtskalender for Pre-IB og IB og klasserne, så alle Pre-IB
og IB relaterede datoer for afleveringer og evalueringer (Internal Assessments), er kommunikerede og
kendte i god tid og der kan følges op på disse. Derudover skal der fra IB Coordinators side, løbende
informeres om progressionen og følges op på om elever og lærere følger planen.

Resultat: Skolen har haft et højt og tilfredsstillende niveau for aktiviteten på dens kommunikations
platformer, såsom Forældreintra, hjemmeside, sociale medier samt gennem rektorbreve m.m.. Skolen har i
indeværende år udvidet dens kommunikations rækkevidde, ved at etablere en fast aftale om versionering
af samtlige udsendelser til engelsk. Igennem hele skoleåret er der udfærdiget nyhedsbreve til elever og
forældre til klasserne li,2i og 3i, ligesom at der er lavet oversigts kalendere til de benævnte klasser. Klassen
3i modtog et “Graduation Letter” ved afslutningen.

Målet er opfyldt 95% = 11.400 kroner



B-IV: Elevtrivsel særlig indsats (15%)

Opgave: At opstille en målrettet indsats mod frafald, samt sikre kvaliteten i skoleledelsens opgaveløsning.

Mål: At der til begyndelsen af skoleåret 2018 er en psykolog ordning på plads på Herlufsholm Skole, som
indbefatter en fast tilknyttet psykolog, som kan samarbejde med skolens øvrige aktører udi elevtrivsel,
samt at alle de elever der har behov for støtte i skoleåret 17-18, har fået dette på en fortrolig, tillidsfuld og
effektiv facon. At der både blandt medarbejdere, som elever og disse forældre er igangsat indsatser til
fremme af elevtrivsel og integration elevgrupperinger indbyrdes samt at der er opstillet et trivselsteam til
støtte af skoleledelsen, samt udfærdiget anti-mobbe strategier for såvel grund- som gymnasieskole

Resultat: Eleverne har hele året haft smidig adgang til fortrolig og tillidsfuld voksen støtte hovedsageligt
gennem smidig henvisning til velkvalificeret psykologbistand når det krævedes. Skolen samarbejder nu fast
med to lokale psykologer. Skolen har i 17/18 haft en ressourceperson (trivselsvejleder) til grundskolens
elever ansat. Da det blev tydeligt, at den valgte løsning vedr. ressourceperson ikke var tillidsvækkende og
passende til vores elever, blev der reageret således, at vi nu har valgt ansættelse af en uddannet og
dedikeret ungerådgiver, fra skolestart august 2018. Denne har en baggrund som socialrådgiver til fremme
af skolens kontakt med myndigheder, samt for at sikre korrekt sagsbehandling. Emnet elevtrivsel har været
tilbagevendende berørt i samtlige fora skolen råder over, fra elevråd, over delråd/helråd for undervisere,
som gennem forældre, bestyrelse og eksterne interessenter. Skolen har udarbejdet anti-mobbe strategier
for såvel grundskole som gymnasieskole, og endeligt har skolen opstillet et trivselsudvalg til støtte for
skoleledelsen med effekt fra skolestart august 2018.

Målet er opfyldt 75% =6.750 kroner

B-V: Mindskelse af kostelevers fravær fra undervisningen (15%)

Opgave: I perioden fra skolestart 1/8-2016 til 30/7-2017 boede ca. 150 STX elever på skolens kostafdeling.
Det almindelige fravær for disse elever var sammenligneligt med elever bosat væk fra skolen. Der ønskes,
gennem fokus på trivsel og hurtig ageren, samt via samarbejde med skolens kostskole personale, fokus på
at almindeligt fravær skal mindskes.

Mål: At gennemføre indsatser, der tilstræber at det almindelige fravær for STX elever falder i perioden fra
skolestart 1. august 2017 til 30/7-2018, sammenlignet med samme periode i skoleåret 16/17.



2.gkost 8,0 2,6 6,9

3.g kost 11,7 6,4 7,8

Resultat: Af tabellen nedenfor ses udviklingen i fravær, almindeligt og skriftligt, for Stx. For alle
grupperinger på nær 2.g kost og 3.g dag er det almindelige fravær faldet, og samlet set er fraværet således
faldet sammenholdt med skoleåret 2016/17 når der tages højde for gruppernes størrelse og ændringen i
fravær. Det bemærkes desuden, at det skriftlige fravær er på et meget lavt niveau.

Stx Fravær

Almindelig Skriftlig

16/17 17/18 16/17 17/18

1.gkost 8,6 8,2 3,6 2,1

1.gdag 7,9 6,9 2,1 1,8

2.gkost 8,0 8,9 2,6 2,6

2.gdag 8,6 7,1 3,5 1,4

3.gkost 11,7 9,6 6,4 1,7

3.g dag 10,4 11,3 4,8 1,7

1.g kost 8,6 3,6 6,8

Målet er opfyldt 100% = 9.000 kroner



Ekstrarammen (E)

(40.000 kroner)
INDSATSOMRÅDER

E-l: Mindskelse affrafald (25%)

Opgave: I perioden fra skolestart 1/8-2016 til 30/7-2017 forlod 4 Pre-IB/IB elever skolen (15% af
daværende 62 elever). Af disse var ét frafald hjulpen, dvs. vi anbefalede eleven at finde en anden
uddannelse, da denne havde svært ved at opfylde vores forventninger og krav til elever. De andre tre
elever faldt fra pga. personlige/familiære forhold. Da det kan være svært at falde til på skolen, skal der
være fokus på trivsel og hurtig ageren på opståede problematikker, for bedst at mindske frafald.

I samme periode forlod 25 STX elever skolen. 20 af disse elever var 1.g elever, hvilket indikerer, at det kan
være særligt svært at falde til på skolen. Gennem fokus på trivsel og hurtig ageren på opståede
problematikker, skal frafaldet mindskes.

Mål: At gennemføre indsatser, der tilstræber at Pre-IB og IB frafaldet i skoleåret 17-18 skal være minimalt.
At gennemføre indsatser der tilstræber at STX frafaldet i perioden fra skolestart 1. august 2017 til 30/7-
2018 er under 20 elever. Herunder at gennemføre indsatser til fremme af elevtrivsel, samt integration af IB
elever på skolen.

Resultat: Vi har haft stor fokus på trivsel som fælles anliggende i det forgangne skoleår, hvor vi har haft et
betydeligt mindre frafald end sidste skoleår. Det har været et emne i rektorbreve, til
forældrerepræsentantskabsmøder og på bestyrelsesmøder m.m. I ledelsen har vi fokuseret på at
identificere hvor nogle af vores udfordringer ligger, og gennem en erkendelse heraf, ervi også nu bedre
stillet, til at iværksætte løsninger til at løse selv samme udfordringer.

Eksempler på løsninger og indsatser for at mindske frafald og fremme elevtrivsel og integration af IB elever
på skolen:

• Der er blevet holdt flere møder med IB elever og IB koordinator/Rektor for at tale om IB/STX trivsel

• IB Elever er blevet inviteret til at tale til delrådsmøde om trivsel

• IB koordinator og trivselsvejleder har mødtes med elevrådsrepræsentanter for at tale om trivsel —

repræsentanterne har taget emnet videre i klassen og meldt tilbage til IB koordinator/Rektor

• Annette Dahl fra C3 har afholdt Cultural Awareness eftermiddag for lærere, for også at fremme deres
møde med elever der kommer fra andre kulturer og skolesystemer end det danske

• Der arbejdes fortsat på at opgradere vores IB og Pre-IB program så det er attraktivt for eleverne, blandt
andet ved forbedring af skema, udvidelse af fagpakke, og professionalisering af lærere



• Der har været afholdt pædagogisk dag med C3 Anette Dahl i forhold til interkulturel kompetence

• Rektor og IB Leder havde det internationale arbejde på et Helråd efterfølgende

• IB leder har fået input og støtte til at ændre studieturen i 2i.

• Flere internationale ture som en del af strategien

• Der arbejdes med lærerens forståelse af indholdet af internationale studieture for at optimere

disse

• Vi har fået ændret diskursen fra at vi er en dansk skole til at vi er en dansk international skole

• I forhold til Benchmark (GEBG) har vi god forståelse. Af vores 5 primære interessenter, er der fuld

opbakning hos elever, forældre og bestyrelse. Der er stærk opbakning i ledelsen — og opbakningen i

lærergruppen stiger langsomt men støt.

• Se GEBG benchmark report vedhæftet (rektor har denne).

Målet er opfyldt 100% = 10.000 kroner

E-lll: Prioritering af lærernes arbejdstid (25%)

Opgave: Lærerne skal i skoleåret 2017/18 anvende en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne
ved undervisning eller andre læringsaktiviteter.

Mål: Hvert skoleår siden skoleåret 2014/15 er der ved skoleårets afslutning til ministeriet indberettet
hvilken andel af lærernes arbejdstid der er anvendt sammen med eleverne til et direkte læringsformål jf.
ministeriets vejledning for opgørelse heraf: 14/15: 27,5 %, 15/16 28,0%, 16/17: 27,9.

For skoleåret 17/18 er det målet at mindst 29% af lærernes arbejdstid der er anvendt sammen med
eleverne til et direkte læringsformål jf. ministeriets vejledning. Ligeledes skal skoleåret 2018/19 planlægges
således at dette niveau som minimum fastholdes.

Resultat: Resultatet for skoleåret 2017/18 er 30,2%. For skoleåret 2018/19 er der p.t. planlagt således, at
det andelen for dette skoleår ikke kommer under 30,9%.

Målet er opfyldt 100% = 10.000 kroner

E-IV: Gennemførelse af IB DP 5-year evaluation (25%)

Opgave: IBO kræver en detaljeret gennemgang af alt i IB DP på skoler hvert 5. år. På Herlufsholm skal
denne evaluering udføres og afleveres til IBO i skoleåret 2017/18.

Mål: At opfylde kriterierne for undersøgelsen og forbedre skolens praksis hvor det må være nødvendigt, i
løbet af vores 5-year evaluation, med et tilfredsstillende resultat.



Nedenfor oversigt over Stx. udmeldelser (navne slettet pga. persondata hensyn) i perioden fra 1/8-2017 til
30/7-2018. I alt er der tale om 18 udmeldelser hvoraf den ene er genindmeldt fra skolestart 2018.
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Målet er opfyldt 100% = 10.000 kroner

E-ll: Det Internationale (25%)

Opgave: At lede og facilitere implementering af de relevante dele af udviklingsstrategien, som de udpeges
af bestyrelsen ved september mødet 2017, i den indledende fase som det aftales med Rektor.

Mål: At sikre at det internationale arbejde kommer på mindst et fællesmøde i skoleåret, som kan ledes af
Rektor. Dette skal ske på en måde der er med til at øge transparens og forståelse for det globale område
på vores skole. Dette arbejde bør forsøge at sikre, at vi fortsat kan tilbyde vores elever mulighed for udsyn
og udblik samt optimale læringsrum.

Resultat: Den samlede skoleledelse begynder at udvise forståelse for, at hvis det internationale skal løftes
videre i lærergruppen er det et fælles ansvar.

• Hele I-rapporten er behandlet af skoleledelsen og sætter aftryk på det igangværende

strategiarbejde.



Resultat: Deadline for 5-Year Evaluation er 15. oktober, 2018, så der arbejdes fortsat på denne. I løbet af i
året har IB koordinatoren afholdt adskillige møder med kolleger for at udfylde undersøgelsen og
dokumentere skolens arbejde.

Derudover har lærerne mødtes subject groups og udfyldt specifikke sektioner af undersøgelsen, og flere
møder er planlagt i begyndelsen af skoleåret 18/19 inden deadline. Ved kontraktens udløb er processen
hidtil, dens resultater hvad angår fokus områder for forbedring af skolens praksis, vurderet som
tilfredsstillende.

Målet er opfyldt 90% = 9.000 kroner

Opfyldelsen af VÆGTNINGEN

Baseret på ovennævnte beskrivelser af målopfyldelsen for de opstillede mål, ses her samlet et overblik over
vægtn ingen og den af Bestyrelsen vurderede grad af opfyldelse:

Basisrammen (B) Opfyldelses % Ramme (kr.) Opfyldt %
B-I: 25,00% 25,00% 15.000 15.000 100,00%
B-ll: 25,00% 18,75% 15.000 11.250 75,00%
B-Ill: 20,00% 19,00% 12.000 11.400 95,00%
B-IV: 15,00% 11,25% 9.000 6.750 75,00%
B-V: 15,00% 15,00% 9.000 9.000 100,00%
I alt: 100,00% 89,00% 60.000 53.400 89,00%
Ekstrarammen (E)

E-I: 25,00% 25,00% 10.000 10.000 100,00%
E-lI: 25,00% 25,00% 10.000 10.000 100,00%
E-IlI: 25,00% 25,00% 10.000 10.000 100,00%
E-IV: 25,00% 22,50% 10.000 9.000 90,00%
I alt: 100,00% 97,50% 40.000 39.000 97,50%

MERARBEJDE OG SÆRLIG INDSATS

Eventuelt merarbejde og særlig indsats honoreres op til et max. beløb på 35.000 kr. efter konkret vurdering
mellem kontraktens parter.

Rektors merarbejde og særlige indsats, har i 2017/18 drejet sig om følgende emner/områder;

• Rektor/vicerektor ledelsesteamet er der fortsat ikke rekrutteret til, og rektor har i perioden
midlertidigt fortsat løst begge rollers opgaver

• En række sager vedrørende elevtrivsel, har været usædvanlige i deres karakter og krævet en
vedholdende indsats, samt et betydeligt og fortsat fokus

• En TV dokumentar er tilblevet i skoleåret 17/18 med en betragtelig mængde investering af rektors
tid til koordinering og kvalitetssikring af samme

Bestyrelsen har besluttet at belønne den særlige indsats med 35.000 kr.



RESULTATVURDERING OG EVALUERING

Ved kontraktperiodens udløb rapporterer rektor til bestyrelsen gennem bestyrelsesformanden(Forstander)
i hvilket omfang de angivne mål i kontrakten er realiseret. På baggrund af rapporteringen og efter
bestyrelsesformandens dialog med rektor og bestyrelsen, orienterer bestyrelsesformanden rektor om, i
hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til
udbetalingsprocenten.

Det er Bestyrelsens indstilling gennem denne rapport, at Basisrammens mål er nået i 89% omfang, samt at
Ekstrarammens mål er nået i 97,5% omfang. Bestyrelsen har endvidere besluttet at belønne den særlige
indsats med 35.000 kr.

Udbetalingen følger opfyldelses graden og udgør følgelig;

Basisrammen = 53.400 kr.

Ekstrarammen = 39.000 kr.

Merarbejde og særlig indsats = 35.000 kr

I alt = 127.400 kr.

Herlufs olm kole og Gods d. 26/9 - 2018

P.b.v. ens Moberg

Forstander


