Herlufsholm Skole og Gods

Område

Udmåling af resultatlønskontrakt 2020

Delområde

Målpunkt

Kvalitet af skoledrift

Vægt område
30%

Skolen tilbyder relevante uddannelser med
højt fagligt niveau, og afgangskarakterer
som følger

Vægt
Vægt målpunkt
delområde
30,00%
30,00%

Dokumenteret opfyldt

Målopfyldelse
%
25,44%

7,50%
Gennemsnit af STX resultat sommer 2020 er
7,9
Grundskolens resultat sommer 2020 i top
10% i Danmark

Gennemsnit blev på 8,1
2,50%

2,50%
Opfølgning på målet ikke muligt; der er ikke
i de seneste 2-3 år opgjort en samlet
benchmarkopgørelse til brug for kontrol af
dette mål (beslutning af målet udgår, og de
tre øvrige delmåls procentandel øges
forholdsmæssigt med dette punkts andel
oprindeligt 1/4 af 7,5%).

IB resultat sommer 2020, en maxscore på
mindst 40.
75% af skolens KOT optag sommer 2020 skal
være til længerevarende videregående
uddannelser

Én elev har opnået score på 41
2,50%

2,50%
Tallene for 2020 er endnu ikke tilgængelige
(tilsvarende tal for 2019 blev 74% optaget;
vi tager derfor udgangspunkt i år 2019)

2,50%

2,38%

Skolens elever engageres i aktiviteter, der
gennem skolens fokus på globalt udsyn,
bæredygtighed og social ansvarlighed
fremmer den enkelte elevs faglige og
personlige udvikling på følgende niveauer:
7,50%
Plan for konkretisering af krav og
implementering af, at alle skolens klasser i
årligt deltager i mindst et flerfagligt projekt,
der understøtter globalt udsyn, social
ansvarlighed eller personalig udvikling.
Implementering skal starte sommer 2020.

Der foreligger plan for STX og for
Grundskolen.

2,50%
Der skal til skolestart august 2020 foreligge
en beskrivelse af de krav, der stilles til
opnåelse af Herlufsholm Udmærkelsen. Alle
1.g. kostelever og mindst 75% af dagelever i
1.g. skal have en individuel plan for
Udmærkelsen ved årsskiftet 2020/2021.

2,50%
Fritidsprogrammet (bl.a. tilgængeligt via
hjemmeside) beskriver krav til
Udmærkelsen samt deltagelse.

2,50%
Global Compentence Aptitude Test eller
tilsvarende skal være gennemført for 1.g.
optaget i løbet af efteråret 2020.
2,50%

09-04-2021

2,50%
Fremgår af ledelsesberetningen i
årsregnskab 2020. Dokumentation i Lectio
2,50%
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Målpunkt

Vægt område

Vægt
delområde

Vægt målpunkt

Dokumenteret opfyldt

Målopfyldelse
%

Skolen støtter hver enkel elevs trivsel,
faglige og personlig udvikling samt tager et
særligt ansvar for kostelevernes dagligdag
på følgende niveauer
7,50%
Andelen af elever, der afbryder deres
flerårlige uddannelse på skolen efter kun 1
skoleår skal for skoleåret 2019-2020 være
under 7%.
Fastholdelsesprocenten fra egne
afgangsklasser i grundskolen skal være 65%.

Der foreligger dokumentation for antal
ophørte elever - i alt 11 elever (7,2%) ud af
151 nyoptagne elever.
1,50%

1,47%

Fastholdelsesprocent på 55% (Lectio har
disse data) - omregnet som
1,50% opfyldelsesprocent på 56%
Data fra Lectio (fraværsprocent på 5,6%)

Fravær fra undervisningen skal for hele
skolen i 3. og 4. kvartal 2020 være under 9%

1,50%
Udeblivelser fra obligatoriske ekstraskolære
aktiviteter skal i 3. og 4. kvartal af 2020
være under 12%.
Der skal i efteråret afvikles møder med
kostskolen med henblik på at motivere til
en adfærd, hvor der passes på bygningerne
og som er energimæssig korrekt.

1,50%

Fremgår af ledelsesberetningen i
årsregnskab 2020. Dokumentation ved
1,50% fritidskontoret
Der har været afholdt møder med med
elever / sovesalslærere (samt kurser for
lærere)
1,50%

Skolen har et lærerkollegium, der er blandt
de stærkeste i Danmark målt på følgende
parametre:

1,50%

Der foreligger plan for gymnasiet og
mødeplan for grundskolen

3,75%
Nye undervisningsevalueringsskemaer, der
også understøtter identifikation af
personlige udviklingspotentialer for læreren
skal være taget i brug.

Målt på skolens økonomiske resultat

3,75%
Disse under udarbejdelse, men ikke
implementeret endnu.

30%

Økonomi

30,00%
6,00%

Budgettet for 2020 på -7.720 t.kr. for skolen
overholdes

09-04-2021

1,50%

7,50%
Alle gymnasielærere skal have gennemført
et supervisionsforløb, og grundskolen skal
have implementeret en ny mødestruktur,
der understøtter arbejdet i forpligtende
læringsfællesskaber.

Målt på de øvrige driftsområder

0,84%

3,75%

0,00%

30,00%

23,57%
Resultat på - 4.054 t.kr.

6,00%

6,00%

4,50%
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Delområde

Målpunkt

Vægt område

Vægt
delområde

Vægt målpunkt

Budgettet for 2020 på -449 t.kr. for øvrige
driftsområder overholdes

Dokumenteret opfyldt

Målopfyldelse
%

Det budgetterede beløb er jordbrug, kirke,
kirkegård, stiftelsens øvrige nettoudgifter
OG prioritetsrenter. Endeligt resultat er
(1.435 - 11 - 27 -2037 - 32 t.kr. = - 672 t.kr.)
((de 32 t.kr. er prioritetsrenter))
4,50%

2,27%

4,50%

Målt på afkastet af værdipapirerne
Budgettet for 2020 på 2.137 t.kr. for
afkastet overholdes

Resultat på 5.026 t.kr.
4,50%

Målt på antallet af optagede kostelever og
elever i alt

4,50%

12,00%
Budgettet for KE tal for 2020 overholdes på
tælledagen i september.

Antal kostelever = 250 på tælledag
(Qlikview-udtræk). Budgetteret 243
9,00% kostelever.
Antal dagelever = 321 på tælledag (Qlikviewudtræk). Budgetteret 342 dagelever
3,00%

Budgettet for DE tal for 2020 overholdes på
tælledagen i september.

9,00%

1,50%

Målt på fundraising til specifikke projekter
3,00%
3,00%
0,00%

Antal donationer over 1 mio. kr.
Antal donationer mellem 500 t.kr. og 1 mio.
kr.
Antal donationer mellem 250 t.kr. og 500
t.kr.

0,00%
Modtaget én donation på 300 t.kr. fra C.A.
Levin’s Fond (7/10-20)

0,30%

Implementering af strategi
og strategiske mål
40%

40%

40%

30%

Målt på detaljerede KPI, der fastsættes, når
strategiplanen er færdig
40%
Ved skolestart 2020 skal en
kommunikations- og fildelingsplatform
være i drift
Der er ved skolestart 2020 udarbejdet en
plan for hvordan alle 9. kl. opnår The Award
Bronze
Sommer 2020 skal der foreligge et nyt
sovesalslærerkoncept med plan for fuld
implementering senest sommer 2022.

09-04-2021

Microsoft Teams er etableret som
kommunikations- og fildelingsplatform i
5,00% undervisningen.
Fritidsprogrammet (bl.a. tilgængeligt via
hjemmeside) beskriver krav til The Award
5,00% samt deltagelse.
Dokumentation er funktionsbeskrivelser,
strategiplan samt de enkeltes
ansættelsesvilkår
5,00%

5,00%

5,00%

5,00%
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Målpunkt

Vægt område

Vægt
delområde

Vægt målpunkt

Ny mentorordning for 1.g. optaget 2020,
herunder sovesalslærer som mentor for alle
1.g. elever med opfølgningssamtaler mindst
hver 14. dag

Dokumenteret opfyldt
Der foreligger medsendt dokumentation
samt årsrapporten

5,00%
Obligatorisk sport for alle kostelever med
krav om deltagelse på linje med
undervisning
Ved udgangen af 3. kvartal 2020 er der et
digitaliseret elevoptagelsessystem i drift

5,00%
Fritidsprogrammet (bl.a. tilgængeligt via
hjemmeside) beskriver dette.

5,00%

5,00%
Arbejdet med portalen er i gang, men ikke
færdiggjort.

5,00%
Ved udgangen af 3. kvartal 2020 er der et
digitaliseret moderationsansøgningssystem
i drift
Regnskabsåret 2020 indeholder et afsnit om
bæredygtighed.

Målopfyldelse
%

0,00%
Arbejdet med portalen er i gang, men ikke
færdiggjort.

5,00%

0,00%

Bæredygtigshedsregnskab er udarbejdet og
5,00% bliver offentliggjort.

5,00%

I alt
Opfølgning på resultatlønskontrakt er gennemført af
Martin Horst Arvedlund
vicerektor

09-04-2021

Anders Skov Lidsmoes
regnskabschef

Vægt
30,00%
30,00%
40,00%
100,00%

Kvalitet af skoledrift
Økonomi
Implementering af strategi mv.
I alt

Realiseret
25,44%
23,57%
30,00%
79,01%
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