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Rektors resultatkontrakt l, au ust 2018 -

i. 'uli 201

Kontraktgrundlag

Kontraktgrundlaget er bemyndigetsesbrev af 27.juni 2013 fra Ministeriet for Børnog Undervisning til bestyrelser for almene gymnasier
Formålet med resultatkontrakten er:

- at den skaLfungeresom et styringsredskabfor bestyrelsen

- at den skat understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelseog gennemførsel af væsentligekort - og Langsigtede målsætninger
- at den skal skabe synlighed og gennemskueLighed omkring institutionens mål og resultater
Parter og gyldighedsperiode

Kontrakten er indgåetmellem bestyrelsenforAabenraaStatsskoleved formand IngridFabriciusog rektor Lone Mailandt-Poulsen.
Kontrakten er gældendefor perioden l. august2018 - 31.juli 2019.

Resultatkontraktens indsatsområder og måLoffentliggøres påAabenraa Statsskoles hjemmeside. Efter kontraktperiodens udløboffentliggøres på hjemmesiden bestyrelsensvurderingafmåLopfyLdelsenafdet enkelte målog den endeligeudmøntningafresultatkontrakten udtrykt i procent.
Økonomisk ramme

Bestyrelsen ved Aabenraa Statsskole anvender såvel basisramme (70. 000 kr. pr. åri aktuelle tal) som ekstraramme (50. 000 kr. pr. år i aktuelle tal).
Basisrammen (70,000 kr.)

Påbaggrund afbestyrelsens udpegede fokuspunkter ervedtaget følgendestrategiske tiltag forAabenraa Statsskole vedrørende"væsentligeogaktuelle

udfordringer, korte og langsigtede indsatser"
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Indsatsområder

Konkrete mat

Målepunkter (milepæle)

l:

1. 1:

Strateg i udvikling

Grænselandsfokus

Deltagelse i Regionsprojektet "Uddannelseog
Bildung"i Grænselandet":MedudvikLingafprojektet, som harsom formålat øgeinteressen og

og Im-

pLementering

/ tysk som fremmedsprog

Evaluering

30%

kendskabet til Tyskland og skabe netværkog fæl-

les undervisningsaktiviteterpåtværsaf ungdomsuddannelser og virksomheder nord og syd for
grænsen:

l, 1. 1; ELev til etevfortøb: Etablering af samarbejde

1. 1. 1: Elev- tiL elevfortøb: Program og gennemførelse af

med lokale folkeskoler om elev- tit eLevundervis-

elev- til elevundervisningsforLøbevalueres med henblik
påjustering inden gentagelse afforløbeller udvikling af

ningsforløbi tysk.

nye forløb.
11. 2: Seminar og undervisningsmateriale: DeLtageLse i seminar om tysk kultur med fokus på Lighe-

1. 1. 2: Seminarog undervisningsmateriale:Deltagere videndeter med resten af skolen. Gruppen udarbejder en

derne mellem dansk/nordtysk kultur og igang-

plan for, hvordan denneviden kan bringeværdii under-

sættetseaf udvikling af undervisningsmateriale.

visningen. Gruppen præsenterer:måL/målgruppe/fagLige og pædagogiskekrav for første det af det undervisningsmateriale, som skat udvikles i forbindelse med
projektet,

Seminaretforegårpåtværsaf ungdomsuddanneLser i SønderjyLland.

1. 1. 3: HF: Ordinære2, hf-kLasser deltager i 1-2 brobygningsprojekter i samarbejde med lokale videregående uddannelser til styrkelse af faglighed,

l, l, 3: HF: Resultat afelevevalueringer og Lærerevalueringer danner baggrundfor beslutning om videreudvikling af området i skoleåret 2019-20,

karrierekompetencer og elevernes blik for Lokale
videreuddanneLsesmutigheder
1.1.4: Sprogfestival: der planlæggesog afholdes en
sprogfestival i efteråret 2018.

Vaegt

11.4: Deltagendeelever og planlæggendelærereevaluerer festivalen med henblik på beslutning om eventueLgentagelse af festivalen.
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1,2..

1.2.1:STX: KLasseteamsfor skolens stx-i8 klasser

Uddannelse med

Udsyn - fokus på

påbegynderplanlægningenog evt, gennemføretsen af samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i relevante fagligefortab, der skat gennemfø-

videre uddannelse

res på et tidspunkt i løbet af det 3-årige stx-forløb.

/ karrieretæringskompetencer /
styrket faglighed

1.2.1:STX:Ved udgangen afskoleåret2018-19haralle
stx-i8 teams skabt kontakt tit en ekstern samarbejdspartner og Lavet en skitse for et forløb. Alternativt gennemført forløbet.

Ved evt, gennemførteforløbhareleverne evalueret på
fagligtog karrieretæringsudbytte, Deltagendelærere
har evalueret på relevans af det faglige indhold i forhold til opfytdetse af faglige mål.

1.2.2:3-årigtfokus (2016-19):Alle klasser (dog ikke

1.2,2; Optællingafgennemførteaktiviteter pr klasseved

ASF) deltager i 3-4 aktiviteter med eksterne samarbejdspartnere.

skoleårets afslutning.

1.2.3: 3-årigt fokus (2016-19): Der afholdes mindst 4

1.2.3:Optællingafafholdtefyraftensmøderved skole-

fyraftensmødermed eksterne samarbejdspart-

årets afslutning.

nere for Lærerne.
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2:

2,1;

EvaLuenngskultur

Udvikling af evalueringskultur: Formativ og summativ evaluering

2.1.1: For den formative evaLuerin opstitler hver faggruppe inspirationskatalog
med minimum 10 forskellige både

2.11: Lærereskal ved MUS kunne referere til en solid formativ praksis,

mundtlige og skriftlige evaLueringsformer

2.1,2: Implementeringen afformativ eva-

2.1.2: Evaluering på mødermellem uddannelseslederog deltagende
luering er særligtstærkog teambaseret i læreremed det format at der kan gives titbagemetdinger til faggrupnogle af fagene i to 2g-klasser

per, så faggrupperne kanjustere inden 2019-2020

2.1.3:

2. 1.3:

Der planlæggesog afholdes temamøde
for Læreremed fokus på summativ evaluering i løbet af skoleåret.

Der gennemføresspørgeskemaundersøgelsemed mulighed for efterføLgendeinterview i tre udvalgtestx-klasserefter afgivelse af
standpunktskarakterer. Ovenstående evaluering danner udgangspunkt for videre arbejde med udvikling af praksis for summativ evaluerin

å skolen.

20%
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3:

3.1:

Administra-

Implementering af
nyt elektronisk
journaliseringssy-

tion og datasikkerhed

3.1.1:
Der gennemføreset uddannelsesforløbi DocuNotefor
nøglemedarbejdere i efteråret. Øvrigemedarbejdere
sidemandsoplæres.

3.1.1:

Uddannelsesforløbet er gennemført.

stem

3. 1.2:

3.1.2:

Dokumenter, der tidligere erjoumaLiseretpå skotens
S-drev, vil fremover bLivejournatiseret i DocuNote.

ALle administrative medarbejdere anvender eLektroniskjournaLisering sikkert,

3.1.3:

3.1.3:

Automatiske kontroLLerog sLetteprocedurer viL blive
implementeret i DocuNote på aLLevigtige områder,

Automatiske kontroller og sLetteprocedurer er imptementeret i DocuNote på alle vigtige områder

4:

4.1:

4. 11:

4.1.1:

Kommuni-

Hjemmesidens
brugervenlighed

Kommunikationsgruppen analyserer hjemmesidens
struktur og opbygning med henblik på at opnå en opdateret hjemmeside hvor informationer er opdateret
samt nemt at navigere rundt på,

En gruppe elever og medarbejdere Laver en "før"
og "efter" evaluering af hjemmesiden. Målingen
"efter" skal vise en øgettilfredshed med hjemmesidens struktur og opbygning.

kation

forbedres.

20%
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Ekstrarammen (50.000 kr.)

'Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som førertil synlige ændringerfor institutionen.

Blandtindsatsområdernei ekstrarammenskalindgåmålsætningerom et målrettetarbejdemedprioriteringog planlægningaflærernesarbejdstid, sålærerne
anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre læringsaktiviteter. En målrettet indsats mod frafald.'
Indsatsområder
l:
Fastholdelse af

Konkrete mål
1,1:

eller forøget

af Lærernestid
sammen med
eleverne

kvalitet under

nye betingelser

Måle unkter(miLe æle)
1,1,1.:

EvaLuerin
1.1. 1.:

Øgeandelen

Vedrørendeindsatstid(130 timers puljen).
En arbejdsgruppe med deltagelseaf ledelse, lærereog elever

Færdigplan foreligger juni 2019 til efter-

udarbejder prioriteret idekatalog over aktiviteter under overskriften "indsatstid", Idekataloget fremlæggespå lærermødetil
kommentering og herefter endelig LedeLsesbesLutning under

følgendeimplementering i skoleåret
2019-20

hensyn til uddannelsesmålog ressourceforbrug.

1,1.2:

1.1.2:

Minimum 3 faggrupper udvikler og afholder en workshop i et for
zg-etever relevant emne. Eleverne henvises af faglærertil eller
melder sig selv ind på l af de 3 workshops, og dermed måLrettes undervisningen i højere grad den enkelte elevs behov.

Lærer-og elevevaluering med henblik
på fremadrettet udvikling og kvalificering af denne undervisningsform.

1,2:

1. 2. 1:

1,2.1:

Det gode
samarbejde

Det i 2017-18 påbegyndte arbejde færdiggøres,således at en
revideret samarbejdsstruktur kan fuldt implementeres henover
PRs valg til udvalg forår og sommeren 2019.

SU drøfterfordele og udfordringerved
diverse udkasttil ny struktur og opnår
enighedom den endelige plan, Strukturen er senest fremlagt for medarbejderne i Løbetaf foråret 2019.

Vægt
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2:

2.. !. :

ELevfrafald

Øgefast- l. års hf-lærerefra de ordinæreHF-klasserdeltager i skolekursus
holdeLsen om ktasserumskuLturog konflikthåndtering.
Hvert klasseteam udarbejderpå denne baggrund en plan for ar-

2. 1. 1:

bejdet med ktassekutturen i deres konkrete klasse. Elever og læ-

2. 1. 1:

Resultat afeLevevaLueringer, lærerevalueringer
samt sparring fra kollegaer danner baggrundfor
beslutning om videreudvikling af området i skoleåret 2019/20.

rere evaluerer indsatsen med fokus på Læringsmiljøeti klassen. En
gruppe afde deltagende lærerefremlæggeri slutningen afskoleåret arbejdet for hele LærerkoLLegietmed henblik på videndeLing
og inspiration.
2.1.2:

2.12

Studievejlederne udvikler og igangsætteret gruppeforløb,hvor

Deltagendeelever oplever tegn på at deres lyst tit
læringog interesse for fag fremmes, Deltagende

der arbejdes med elevers motivation for læring,En deL unge savner motivation for Læring,og bliver pressede af egne forventninger
til deres formåen og præstationer.Indsatsen skat ses i tråd med
skolens fokus på motivation og ungdomskultur samt formativ evaluering og karakteri'rit GF. Målet er, at elevernes tilgang til at lære
af Lyst fremmes og at præstationspresset mindskes,

elever oplever en forbedret balance imellem
egne evner og krav til sig selv.
Deltagende elever oplever en positiv effekt af at
væreikke gruppeforLøb.
Evaluering foretages af studievejleder via interviews samt overordnet Lectio-spørgeskema. Eva-

Lueringernedanner basisfor beslutning om videreføretse/ videreudvikling afden gruppebaserede tilgang til denne udfordring.

50%
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Resultatvurdering og evaluering

Der vi[ i kontraktperioden væreløbendedialog imellem rektor og bestyrelsens formandskab om status for målopfyldelsen. Ved kontraktens udløbudarbejder
rektoren rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. l rapporten beskriver rektor i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. På
grundlag af rapporten drøfter bestyrelsen det forgangne årsresuitatopfyldelse og træfferbeslutning om den endelige udbetaling påbaggrund af måiopfyldelsen,

Ved fratrædelsei kontraktperioden vurderer formandskabet efter indstilling fra rektor i hviden udstrækning,at målene er opnået eller ville kunne opnås med
henblik påen forholdsmæssigudbetaling. Ved længerevarendesygdom vurderer formandskabet ved periodens udløbresultatkontraktens opfytdeisesgrad.
Kontraktændringer

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentligeændringeraf det grundlag, hvorpå kontrakten er indgåetog når parterne er enige
herom. Beggeparter kan tage initiativtil en genforhandiing/justeringaf kontrakten.

30. juni 2018

^
Ingrid Fabricius

Lone Mailandt-Poulsen

Bestyrelsesformand

Rektor

