
17. september 2019

Afrapportering af resultatlønskontrakt for rektor på Skive-
Viborg HF&VUC

gældende for perioden 1. august 2018 til den 31. juli 2019

Indsatsområder, resuftatmål og resultater indenfor basisrammen

Indsatsområde i FGU - proces omkring udspaltning af aktiver og passiver samt
virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

Fokus — at 5ikre en velfunderet og gennemsigtig proces for både
medarbejdere og bestyrelse

Resultatmålene er:

• Sikre at alle medarbejdergrupper er informeret omkring
processen vedrørende etablering af FGU og ikke mindst
virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

• Sikre godt informeret samarbejde i SU omkring processen i
forhold til virksomhedsoverdragelse gennem udarbejdelse af
politik

• Sikre en god proces omkring selve udmeldingen af
virksomhedsoverdragelsen

• Sikre at bestyrelsen har en relevant og kvalificeret grundlag
at tage beslutning om udspaltning af aktiver og passiver

• Sikre udarbejdelse af prognose for VUCs fremtidige aktivitet
og økonomi efter 1.8.2019

lndsatsområde i udgør 40% at basisrammen. Hvert enkelt punkt dokumenteres og afrapporteres, men
indsatsområdet vurderes om et hele.

Resultatmålene vurderes som opfyldt

• Det er på møder, i mails og i nyhedsbreve sikret, at alle
personalegrupper har været informeret om processen med
etablering af FGU og konkret omkring
virksomhedsoverdragelsen.



• Det har i SU været et rigtigt godt samarbejde gennem
processen og ikke mindst iforhold til udarbejdelse of en
politik for virksomhedsoverdragelse.

• Der var lavet et grundigt forarbejde i samarbejde med de
valgte repræsentanterforud for selve udmeldingen, om
hvem der skulle virksomhedsoverdragelse med mulighedfor
at tilkendegive ønsker og der har været et godt samarbejde
omkring planlægning og afvikling af udmeldingen.

• Der er siden løbende blevet fuldt op på
virksomhedsoverdrogelsen gennem nyhedsbreve og i dialog
med TR, AMR, de lærere der har haft behovfor samtaler og i
forhold til lederne af FGU’erne.

• Der er lavet opgørelse over udspaltning af aktivitet til FGU
institutioner iforbindelse med budgetlægning i efteråret, på
baggrund af årsrapportfor2ol8 og igen ved udarbejdelse af
nyt budget for 2018 i marts 2019, ligesom der løbende er
udarbejdet opgørelse over aktivitetsapgørelser over
kursister til FGU og til VUC. Der er lavet scenorier for
bygninger, og der er rapporteret til FGU institutioner i
henhold til ministeriets tidsplan og dermed også ofklaring af
overdragelse af aktiver og passiver samt udarbejdelse al
åbningsbalance såvel ved estimatpr. 1.1.2019 og endelig pr.
1 .8.2019.

Indsatsområde 2 Sikre fortsat kvalitet i undervisningen

Fokus — at sikre at Skive-viborg HF&vUCs fortsat leverer god
kvalitet i undervisningen af kur5i5terne

• Undersøge muligheden faren sammenhængende
skemastruktur på tværs at uddannelserne, så det er muligt at
kombinere avu- og hf-fag

• Udarbejde systematikker i forhold til anvendelse af”bløde”
og “hårde” data for fortsat udvikling af undervisningen i
forhold til målgruppen — herunder observation, feedback
samt sparring på undervisning

• Styrke lærernes kompetencer i forhold til kursisters særlige
behov, herunder i forhold til kursister med diagnoser og
arbejdet med motivation generelt

• Formidle udtræk af ‘hårde data”, så det kan blive mere
brugbart for lærerne



Resultatmålene vurderes som opfyldt

• Der er lavet et stort og omfattende stykke arbejde med
at undersøge mulighederne for at planlægge med en
sammenhængende skemastruktur på tværs af
afdelingerne. Dette er sket med udgangspunkt ifagene
matematik og engelsk. Resultatet er blevet, at det nu er
muligt at følge relevante fag på både AVU og hf-ef
samme periode.

• Der er i ledelsesgruppen og i de to afdelinger arbejdet
med bløde og hårde data. Der er således på hf arbejdet
med, hvordan lærerne kan tænke med og se data som en
mulighedfor at udvikle undervisningen og derigennem
fremme kursisternes læring. Der er lavet en plan for
hvordan man kan arbejde med observation af
undervisning og drøfte observationerne. PUMA’erne har
observeret og givet feedback til de enkelte lærere.
Gennemgående undervisningsproblematikker eller
særligt gode ideer er blevet præsenteret og drøftet på hf
møder.

• Der er blevet holdt fælles pædagogisk dag for alle
undervisere og støttepersonale med titlen
“Ungdomsuddannelserne og diagnoserne” med Liselotte
Rask. I foråret blev der holdt et pædagogisk arrangement
med Dorte Ågaard om “Motivation”.
Herudover har vores SPS-medarbejdere og
Uddannelsessamaritterfungeret sam sparring for
underviserne iforhold til kursisternes konkrete
udfordringer og særlige situationer i og omkring
undervisningen.

• Vi har i ledelsen arbejdet med, hvordan vi kan
understøtte at formidle hårde data som giver mening for
underviserne. På hf er der konkret arbejdet med hårde
data iforbindelse med sereeninger i dansk (herunder
både formidling af resultater og det at kunne anvende
disse dato iforhold til kursister). I begge afdelinger er
fraværsdata blevet præsenteret og drøftet iforhold til
vejledningen og deres brug af data samt hvilke roller de
enkelte underviser, teoms, studievejleder, cooch m.fI. har
iforbindelse med fraværsopfølgning.

Indsatsområde 2 udgør 20% af basisrammen. Hvert enkelt punkt afrapporteres, men indsatsområdet
vurderes som et hele.



Indsatsområde 3 Skive-Viborg som en god arbejdsplads

Fokus — at arbejde med at Skive-Viborg HF&VUC også er en god
arbejdsplads i tider med store forandringer

• Arbejde med trivsel på hf med fokus på Samarbejde,
Anerkendelse, Glæde og Trivsel (SAGT)

• Aktivt følge op på virksomhedsoverdragelsen i forhold til de
medarbejdere der fortsat vil arbejde på VUC, og de
medarbejder der virksomhedsoverdragelse gennem dialog
med TR, AMR og de enkelte lærere

Indsatsområde 3 udgør 15% af basisrammen. Hvert enkelt punkt afrapporteres, men indsatsområdet
vurderes som et hele.

Resultatmålene vurderes som opfyldt

• Der er blevet arbejdet meget intensivt med trivslen på hf
i SAGT-projektet sammen med uddannelsesleder, valgte
repræsentanter, konsulenter fra Human Act og
underviserne. Vi har sammen planlagt og gennemført
projektet. Der er løbende blevet evalueret i
sporringsgruppen og beslutningsgruppen og justeret
indsatser gennem forløbet.
Der er konsensus blandt ledelse, valgte repræsentanter
og lærere om, at det har skabt et bedre arbejdsmiljø på
hf og været en god læreproces for alle involverede.

• Der er løbende blevet fulgt op på processen med
virksomhedsoverdragelse af 13 medarbejdere. Det er
sket gennem etfrugtbart samarbejde med de valgte
repræsentanter, iSU og med de lærere, der har haft
behov for det. Dette er blevet understøttet gennem
løbende dialog med de nye ledere på FGU’erne for at
skabe den bedst mulige overgang for medarbejdere-
herunder skabe mulighed for samtaler med lederne på

den nye arbejdsplads og muliggørelse of deltagelse i
relevante aktiviteter på de kommende FGU’er.

lndsatsområde 4 Forberede VUC 2.0



Fokus — gennem tiltag at sikre at der tages høje for Skive-Viborg
HF&VUC5 nye strategiske situation

• Sikre at både SU, bestyrelse, PUMA og udviklingsudvalg
inddrages i drøftelsen af VUC 2.0 (Skive-Viborg HF&VUC
efter 1.8.2019)

• Deltage i etableringen at et regionalt VEU-samarbejde i VUC
sektoren om samarbejde, udbud og opsøgning

• Etablere nyt samarbejde omkring opsøgning med andre
samarbejdspartnere

• Sikre udvikling at mere fleksible og delvist netbaserede
uddannelsestilbud på avu, FVU og OBU med særligt fokus på
VEU-området til op5tart pr. 1.8.2019

• Sammenlægge studievejledningen på AVU og hf til en
enhedsvejledning på tværs af uddannelser

Resultatmålene vurderes som delvist opfyldt svarende til 22 %
• Vi har i alle relevante fora drøftet, hvordan Skive-Viborg

HF&VUC påvirkes af situationen med afgivelse af kursister
og personale til FGU og generelt nedgang i aktivitet.

• Jeg har deltaget i etableringen af et regionalt VEU
samarbejde, hvorjeg sidder i styregruppen med særligt
fokus på aktiviteter i den vestlige del af regionen.

• Vi er en del af et nyt samarbejde i den vestlige del af
regionen “Kompetencepartner Midt Vest” med
erhvervsskolerne i Skive, Holstebro og Herning samt VUC
HLS og Herning HF og VUC med fokus på opsøgning og
målrettet kommunikation med virksomheder om
uddannelsestilbud.

• Gennem året har AVU-lærere deltaget i temadage i VUC
regi og været på besøg hos VUC’er med nethaserede
undervisningstilbud målrettet VEL). Der bor været nedsat en
arbejdsgruppe omkring nye undervisningstilbud, og vi kan
udbyde det første september2019.

• Gennem hele året har der isamorbejde med
studievejledning og uddannelsesledere været fokus på
sammenlægning af studievejlednin gen til en
enhedsvejledning. Studievejlederne har fået viden og
sidemandsoplæring iforhold til nye områder, der er blevet
fastlagt nye fælles procedurer på alle relevante områder.
Studievejledningen erpr. 1.9.2019 blevet en
enhedsvejledning.

Indsatsområde 4 udgør 25% af basisrammen. Hvert punkt afrapporteres, mens indsatsområdet vurderes
som et hele.

Indsatsområder og resultatmål og resultater indenfor ekstrarammen

Indsatsområde 5 Målrettet indsats omkring fastholdelse/gennemførsel



Fokus — at sikre fortsat foku5 på kursisternes gennemførelse

• Afprøve og evaluere morgenmadsordning for alle kursister
• Implementere uddannelsessamaritordningen på hf2 i Viborg

og for alle kursister i Skive og evaluere den
• Styrke SPS-ind5atsen gennem ansættelse af SPS

medarbejdere og evaluere den

• Indføre 4 årlige trivselssamtaler på hf
• Team version 2.0 - med henblik på yderligere at fremme

kursi5ternes gennemførelse omstruktureres og målrettes
teamarbejdet på avu. Præsentation og implementering
påbegyndes i august 2018. Den nye form evalueres i juni
2019.

• “Støtte-undervisning” på avu - skemastrukturen for avu
opbygges med faste moduler til FVU Læsning, FVU Start, FVU
matematik og OBU for de avu-kursister, der har behov og er i
målgruppen herfor. For de kursister, der ikke har behov for
forannævnte, etableres der lektieværksted.

Resultatmålene vurderes som opfyldt

• Morgenmadsordningen er afprøvet og evalueret og gjort til
en permanent ordning for alle kursisterne.

• Uddannelsessamarit-ordnin gen er efter endt projektperiode
blevet udvidet til også at omfatte hf2-kursister og for alle
kursister i Skive. Der er sket en løbende evaluering af
ordningen gennem dialog med uddannelsesleder,
studievejledning og uddannelsessamatitterne,.

• Der er blevet ansat pædagogisk personale i både Skive og
Viborg til at varetage SPS-opgaver og med udgangen af
skoleåret er de blevet fastansatte efter en positiv evaluering
af deres indsats og styrkelse af området.

• De er indført 4 trivselssamtaler på lif.
• Der var op til skoleårets stort arbejdet målrettet i begge

afdelinger med at omstrukturere og målrette
teamsamarbejdet. De nye koncepter blev igangsat og er
blevet evalueret ved skoleårets afslutning og nye justeringer
planlagt til det kommende skoleår.

• Skemostrukturen på M’U er blevet opbygget med foste
moduler til FVU-læsning, FVU-Start, FVU Matematik, og OBU
for de A VU-kursister, der er har behov og er i målgrupperne.
For de øvrige kursister, der ikke har behov for dette tiltag, er
der etableret lektieværksteder. Indsatsen har tydeligvis
styrket tilbuddet til kursisterne og medført en markont vækst



i FVU-aktiviteten for denne må/gruppe (særligt FVU-læsning).

Indsatsområde 5 udgør 50% af ekstrarammen. Hvert punkt afrapporteres, men indsatsområdet vurderes
som et hele.

Indsatsområde 6 Sikre kvalitet i den mertid som lærerne har sammen med
kursisterne

Fokus — at sikre det bedst mulige overblik over lærernes
arbejdstid og skolens ressourceforbrug aktiviteter omkring
kursisternes læring for at kunne drøfte prioritering af
læreropgaver mht. at sikre de bedste rammer for kursisternes
læring og gennemførelse.

• lgang5ætte et fælles arbejde med hf-lærerne om større
gennemsigtighed i deres opgaveportefølje med virkning fra
1.8.2019

• Arbejde med en tydeligere kommunikation om formål med
funktioner og mandater for funktioner omkring
undervisningen på hf

• Evaluering af mertid med kursisterne - evaluering af de tiltag
mertiden, på avu, er anvendt til. Herunder undersøges
desuden behov og muligheder for andre tiltag, hvortil
mertiden med fordel kan anvendes.

Resultatmålene vurderes som opfyldt
• Der er i samarbejde med uddannelsesleder og arbejdsgruppe

med TH lavet en ny skobelon til lærernes opgaveportefølje på
lif, som har skabt større gennemsigthed. Den er toget i brug i
dette skoleår.

• Som en del af SAGT-processen harjeg og uddannelsesleder
gennemgået og drøftet organiserin gen i hf-afdelingen. Der er
som et produkt af dette lavet en oversigt over orgoniseringen
over hf-afdelingen med særligt fokus på funktioner, formål og
mandater. Dette er blevet drøftet med undervisere og de
forskellige funktioner. Der som en de( af dette lavet en
forventningsafstemning mellem de forskellige funktioner og
undervisere, som er grundlag for det fremtidige samarbejde.

• Det nuværende forbrug af mertid er evolueret og er blandt
andet i lyset af den nye SPS-mulighed justeret.
Mertiden har i al væsentlighed været brugt til to
lærerordning med hovedvægt på kursister med læse
skrivevanskeligheder, herunder ordblinde, og til ekstra



undervisning på holdene, lektiehjælp, udvidet
gennemførelsesvejledning, udvidet vikardækning og diverse
støttetiltag for enkeltkursister.
Andre tiltog, der er behov for, er yderligere støtte til kursister,
der falder uden for ovennævnte muligheder, og har et behov
for mere specifik og håndholdt/individuelt tilpasset hjælp.

Indsatsområde 6 udgør 50 % at ekstrarammen.
som et hele.

Udmøntning af resultatlønskontrakt

Basisrammen: 97%

Ekstrarammen: 100%

Hvert punkt afrapporteres, men indsatsområdet vurderes

West Kristensen

Peter MØlle Pedersen


