
RESU LTATLØNSKONTRAKT

for

Rektor Flemming Zachariasen

Skoleåret 2018/2019

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 2018-
2019.

Kontraktperioden løber fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

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

Den maksimale udbetaling for basisrammen udgør 60.000 kr.

Den maksimale udbetaling for ekstrarammen udgør 40.000 kr.



Basisrammen (B)

(60.000 kroner)
INDSATSOM RÅDER

B-I: Røgfri skole 2020 (15%)

Opgave: At Herlufsholm Skole bliver en røgfri skole i 2020

Mål: Skoleledelsen har vedtaget en progressionsplan for at sikre at Herlufsholm skole i 2020 er en røgfri
skole. Planen indeholder en række indsatser der skal foretages, som involverer elever og håndteringen af
disse. Ved elevtrivselsundersøgelsen i maj 2018 (hele skolen) svarede 9,3% af skolens elever at de røg
dagligt, og 5,8 % at de tog snus dagligt. Målet er at disse indsatser gennemføres, således at det tilstræbes at
begge disse tal er lavere ved den tilsvarende elevtrivselsundersøgelse i skoleåret 2018/19, samt at
progressionsplanens indholdselementer for skoleåret 2018/19 gennemføres.

B-ll: Gymnasiets faglige profil (15%)

Opgave: Gymnasiets faglige profil skal styrkes gennem et fokuseret udbud af studieretninger. Til skoleåret
2017/18 udbydes 15 forskellige studieretninger, hvoraf mange på forhånd kan forudsiges ikke oprettet. Der
skal udarbejdes et mere fokuseret og snævert udbud, som samtidigt har en appel der sikrer, at skolen kan
tiltrække elever.

Mål: Målet er at slanke udbuddet til maksimalt 10 retninger, med en højere grad af specialisering end
nuværende udbud, til optaget sommer 2019.

B-Ill: Rekruttering fra egen grundskole til gymnasiet (20%)

Opgave: At forbedre fastholdelsesfrekvensen fra grundskolens afgangsklasser.

Mål: At tydeliggøre gymnasie skolens tilbud gennem en tidligere brobygningsindsats i grundskolen samtidig
med, at tilbuddene gøres mere attraktive med bl.a. flere studieture. Fastholdelsesfrekvensen af elever på
skolen skal øges fra 58.1 % sommer 2018 til mindst til 65 % sommer 2019. Målet er også, at få oprettet et
katalog over grundene til fravalget af Herlufsholm, der måtte komme til udtryk blandt de grundskole
afgangsklasse elever, der vælger ikke at fortsætte her på skolen.



B-IV: Vækst og udvikling af IB (25%)

Opgave: Udviklingen af IB skoletilbuddet på Herlufsholm og øget kvalitet af samme, er ét deiprojekt af
skolens kommende strategiplan, således at IB skolen på Herlufsholm på sigt vil vokse. For at dette kan
lykkes, skal IB programmet på skolen gennemgås, både for at identificere metoder til at højne det faglige
niveau, justere udbuddet af fag, og at forbedre hvordan IB elever og IB skolen på Herlufsholm integreres på
skolen i og den daglige undervisning i gymnasiet og i grundskolen.

Mål: At gennemføre indsatser, der bidrager positivt til udviklingen af IB DP på Herlufsholm og derigennem
også tiltrække flere IB elever, samt holde Herlufsholm konkurrencedygtigt ift. andre IB skoler i Danmark.

B-V: 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 oprettes et ambassadørkorps
af nuværende og/eller tidligere elever til fremme af Herlufsholms interesser. At der gennemføres indsatser,
der tilstræber at fremme kendskabet til og interessen for Herlufsholm kostskole, således at kostskolens
elevsøgning styrkes.



Ekstrarammen (E)

(40.000 kroner)
INDSATSOMRÅDER

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

Opgave: Lærerne for såvel Stx og IB elever, skal i skoleåret 2018/19 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. Herlufsholm Skole har indberettet følgende data:

14/15: 27,5 %, 15/16 28,0%, 16/17: 27,9%, 17/18: 30,2 %

For skoleåret 18/19 er der d.d. planlagt med, at 30,9% af lærernes arbejdstid anvendes sammen med
eleverne til et direkte læringsformål f. ministeriets vejledning, målet er, at dette niveau opnås for skoleåret
18/19, samt at skoleåret 2019/20 planlægges således, at dette niveau som minimum fastholdes. Rammerne
for styringen af lærernes arbejdstid er fastlagt for overenskomstperioden, hvorfor effektiviseringer
udelukkende kan nås ved effektiv styring inden for de eksisterende rammer.

E-ll: Samspil mellem Stx og IB elever (25%)

Opgave: Ved elevtrivselsundersøgelsen maj 2018 gav 32% af skolens elever udtryk for, at der i ringe eller
meget ringe grad var et fungerende samspil mellem de 2 elevgrupper. Gennem flere aktiviteter på tværs af
ungdomsuddannelserne, samt øget opmærksomhed fra kollegiet på uhensigtsmæssig adfærd, skal
samspillet mellem eleverne på de 2 ungdomsuddannelser forbedres.

Mål: At eleverne i IB og Stx oplever at have fået et bedre samspil med hinanden. Målet er, at der
gennemføres indsatser, der skal tilsikre at elevtrivselsundersøgelse i skoleåret 2018/19 viser en mindre
andel af elever der giver udtryk for at samspillet ikke er fungerende.

E-lII: Mindskelse affrafald (25%)

Opgave: Herlufsholm oplever i skoleårs perioden, at elever forlader skolen utidigt. Dette kan ske af
forskellige årsager, såsom disciplinære, trivsels- eller økonomiske/familiære forhold. Det skal søges at
forstå de bagvedliggende årsager til frafald og gennem fokus på trivsel og hurtig ageren på opståede
problemer, skal dette frafald mindskes.



Mål: at gennemføre indsatser, der tilstræber at Stx, Pre-IB og IB elev frafaldet i skoleåret 2018-2019 er
minimalt, herunder indsatser til at fremme forståelse for frafaldsårsager. Målet er endvidere, at der
registreres en debreifing af samtlige elever, der forlader skolen i utide, med henblik på at kortlægge
årsagerne hertil.

E-IV: Udarbejdning af”Life SkilIs” progressionspian (25%)

Opgave: Elever bosiddende på Herlufsholms elevgårde rangerer i alderen fra 7.kl. (13 år) og til
gymnasiets/IB afgangselever på 19-20 år. Disse elever skal efter endt kostskole ophold typisk studere videre
og påbegynde et ungt voksenliv, uden den struktur og støtte Herlufsholm kostskole har ydet dem igennem
årene. Alle basale voksen færdigheder og viden til at kunne begå sig, skal det tilsikres at Herlufsholm
bibringer sine kostelever. Det rangerer vidt fra finansiel forståelse til viden om husholdning eller
førstehjælp.

Mål: At der udarbejdes en progressionsplan for kostelever, der afdækker hvorledes det kan tilsikres at
kostelever for den nødvendige viden og færdigheder efter at have haft bopæl på skolen. Planen skal tage
højde for de forskellige aldersgrupperinger samt længden af opholdets.

VÆGTN ING

Da hele denne kontrakt sigter mod markante resultater og synlige ændringer for institutionen og det ikke
kun gør sig gældende for ekstrarammen, giver det bedre mening at vægte hver af de 9 områder for sig og at
holde denne vægtning op mod den samlede sum for basis- og ekstrarammen, således at B-I til B-V udgør
100% og E-I til E-IV udgør 100%.

Vægtningen ser derfor således ud:

Basisrammen (B)

15%

B-lI: 15%

B-Ill: 20%

B-IV: 25%

B-V: 25%

I alt: 100%

Ekstrarammen (E)

E-I: 25%

E-II: 25%



E-lll: 25%

E-IV: 25%

I alt: 100%

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.

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.

Herlufsholms skole og Gods d. 30/9 2018

Flemming Zachariasen P.b.v. Jens Moberg

Rektor Forstander


