13. september 2012

Resultatlønskontrakt skoleåret 2012/2013 for rektor Per Farbøl.
Baggrund for kontrakten.
Bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF besluttede på mødet den 11. september 2012 under
dagsordenens punkt 6 indholdet i rektors resultatlønskontrakt for 2012/2013 samt den økonomiske ramme.
Parter og gyldighedsperiode.
Bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og HF bemyndigede på mødet den 11. september 2012 bestyrelsesformand Niels Ebdrup til sammen med Knud Erik Schack Madsen at indgå denne kontrakt med rektor og efterfølgende beslutte graden af målopfyldelse.
Kontrakten er følgelig indgået mellem bestyrelsesformand Niels Ebdrup, bestyrelsesmedlem
Knud Erik Schack Madsen og rektor Per Farbøl. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august
2012 – 31. juli 2013.
Resultatmål og beløbsramme:
1. Beløbsrammen fastholdes - for en skole af Stenhus Gymnasium og HF´s størrelse (over
1000 elever) 140.000 kr.
2. Resultatlønskontrakten følger retningslinjerne af 6. december 2011 og er inddelt i en basisramme og en ekstraramme.
Basisrammen:
1. Eleverne:
• Det lave elevfravær skal fastholdes.
• Det samlede karaktergennemsnit fastholdes – det gælder også specifikt for SRP,
SSO og AT.
• Overgangsfrekvensen til videregående uddannelse fastholdes.
2. Talentudvikling.
• Den nyetablerede forfatterskole fortsættes
• Der samarbejdes med Holbæk kommune om teateruddannelse, samarbejde om musik, billedkunst og idræt.
• Rektor deltager i Talentrådet.
• Der søges etableret et fodboldcollege i samarbejde med Stenhus Kostskole og
Nordvest Fodboldcollege
• Der samarbejdes med de øvrige lokale gymnasier om talentarbejde i sprog.
3. Første del af strategien for IT gennemføres gennem erfaringsudveksling, faggruppemøder
og kurser.
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Ekstrarammen:
4. Indsats mod frafald
• Klassevejlederordningen videreføres nu i 2.g.
• Samarbejdet mellem studievejlederne og klassevejlederne kvalificeres med udgangspunkt i den gennemførte evaluering.
• Studievejlederne specialiserer for at kunne møde de nye elevgrupper mere kvalificeret.
5. Almen studieforberedelse
Den af arbejdsgruppen for almen studieforberedelse planlagte ændring implementeres i hele lærergruppen, så der i skoleåret 2012-2013 kan startes på det nye AT, der er en total omlægning af
almen studieforberedelse.
6. Samarbejde med højere læreanstalter
Stenhus Gymnasium & HF skal arbejde på at få et tættere samarbejde med højere læreanstalter.
Resultatvurdering og evaluering.
Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem kontraktens parter om status for målopfyldelsen.
Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne
mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor, i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt.
På baggrund af rapporten - og efter drøftelse af denne i bestyrelsen for Stenhus Gymnasium og
HF - beslutter Niels Ebdrup og Knud Erik Schack Madsen efter dialog med rektor, i hvilken grad
der er sket målopfyldelse af kontrakten.
Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten.
Ved fratræden i kontraktperioden vurderer Niels Ebdrup og Knud Erik Schack Madsen 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 Niels Ebdrup og Knud Erik Schack Madsen ved periodens
udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad.

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.

______________________________
Niels Ebdrup

_____________________________________
Knud Erik Schack Madsen

_____________________________
Per Farbøl

