26. september 2018

Afrapportering at resultatlønskontrakt for rektor på
Skive-Viborg HF&VUC
gældende for perioden 1. januar 2017 til den 31. juli 2018

Indsatsområder og resultatmål indenfor basisrammen
lndsatsområde I

Kvalitet i undervisningen I en tid med
besparelser og udfordrede kursister
Pokus at sikre langsigtede Initiativer som kan fastholde og
udvikle kvalitet i en tid præget at besparelserog udfordrede
kursister
-

Resultatmålene er:
•

•

Igangssætte initiativ med fokus på at udvikle og
videndele erfaringer med nye samarbejdsformer med
fokus på kursisternes læring, videndeling mellem
lærerne og lærersamarbejde om planlægning af
undervisningen.
Som et led i projektet på et vidensbaseret grundlag
skabe overblik over og drøfte muligheder for at
effektivisere planlægning, forberedelse og
efterbehandling at undervisningen og det skriftlige
arbejde til drøftelse med lærerne. Resultaterne
dokunenteres skriftligt til brug for lærerne.
I tilknytning til initiativet at drøfte muligheder for relevant
kompetenceudvikling for lærerne i SU og
udviklingsudvatgene. Der udarbejdes en
kompetenceudviklingsplan.

Milepæle pr. 31.12.17:
o
o
o

Der er udarbejdet projektplan, Initiativet er igangsat og der erfølgende fulgt op til i henhold
til projektplan
Der er beskrevet indsatser i projektet, og hvordan de dokumenteres og evalueres, hvilket
der er fulgt op på i henhold til projektplan
Kompetenceudviklingsbehov er påbegyndt drøftet i SU og udvlkllngsudvalgene.

Indsatsområde I udgør 35 % af basisrammen. Hvert enkelt punkt dokumenteres og afrapporteres, men
indsatsområdet vurderes som et hele.
Afrapportering af milepæle:

Indsatsområde 3

økonomistyringog besparelser
Fokus at sikre høj kvalitet og sikkerhed I økonomlstyhngen
Resultatmålene er
I samarbejde med SU i gangsætte et arbejde med at
drøfte og lndkredse, hvordan vi bedst håndterer de
varslede besparelser i 2018-2020. Der udarbejdes en
plan for, hvordan besparelseme nâs.
UdvIkle nye udtræk og rapporteringsredskaberi
det studieadministmtive system, der kan styrke
ledelsesinformationen
-

Milepæle pr 31 .12.17:
o

Der er udarbejdet en plan for de kommende besparelser.
Der er Igangsat et systematisk samarbejde med VUC i Holstebro om at udvikle relevante
udtræk.

Indsatsområde 3 udgør 15% af basisrammen, Hvert enkelt punkt afrapporteres. men indsatsområdet
vurderes som et hele.
Afrapporterlng at milepæle
Milepælene for fokuspunktet vurderes opfyldt.
Endelig afrapportering

Indsotsområdet vurderes som opfyldt.

Indsatsområde 4

Forberede implementering af FGU
Fokus at sikre at bestyrelsen og ledelse har det rette
grundlag at træffe strategiske beslutninger i afgivelse af
medarbejdere, passive/aktiver og aktivitet til en ny FGU
institution
—

Resuitatmåiene er:
•
•
•
•
•

Skabe overblik over forliget om FGU og tidsplan for
Implementering
Sikre gennernsigtighed I processen i forhold til
medarbejdere, herunder procesplan, kriterier m.m.
Afklare hvor meget at den nuværende aktivitet, der
forventes afgivet til den nye institution
Synliggøre hvilke budgetmæssige konsekvenser
FGU’en vil fà i 201 9-2020
Deltage i den kommunale proces om
Institutionsdannelse gennem møder med
kommunerne

som et hele.

Afnpportering af milepæle

M1!epælene for lndsatsomrädet vurderes at være opfrldt

Endelig afrapportering

Indsatsoinrådet vurderes opfigidt

Indsatsområder og resultatmål indenfor ekstrarammen
Basisrammen:
indsatsområde 6

Målrettet indsats omkringfastholdelselgennemtersel
Fokus at sikre fortsat fokus på kursisternes gennemførelse
-

Resultatmålene er

•
•

Der igangsæftes en kvalitativ undersøgelse at fraværs
og frafaldsårsager blandt en udvalgt gruppe
nuværende og frafaldne kursister på AVU, HF-e og
HF2 pà Skive-Viborg HF&VUC
At resultaterne fra undersøgelsen drøftes i
lærergrupperne
Der udvikles og afprøves værktøjer til observation af
og samtale om undervisningen med fokus på tæring
og fastholdelse.

Milepæle pr. 31.12.17:
o
o

Der er udviklet værktøjer til observation at og samtale om undervisningen med fokus på
tæring og fastholdelse. De er ved at blive afprøvet.
Undersøgelse om frafaldsårsager er igangsat i forhold til udvalgte HF2, HF-e og AVU
kursister.

Indsatsområde 6 udgør 50 % at ekstrarammen. Hvert punkt afrapporteres, men indsatsområdet
vurderes som et hele.
Afrapportering at milepæle

Indsatsområdet vurderes som opfyldt svarende til 45%
Endelig afrapportering

Indsatsområdet vurderes opfyldt.

Opgørelse pr. 1.1.2018:
Basisrammen:

98 %

Ekstrararnmen: 95%

Endelig opgørelse (for restperloden 01.01.18-31.07.18):
Baslsrammen: 95%
Ekstrarammen: 95%
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