
 
Opgørelse af Resultatlønskontrakt for rektor Frants Regel for skoleåret 2018-2019 
 
Formål 
 
Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Ministeriet for Børn og Undervisnings notat 
”Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt ” samt retningslinjer herfor af 27 juni 2013 
Kontrakten følger skoleåret 2018 - 2019 og opgøres august 2019 
 

I henhold til retningslinjerne har kontrakten til formål at: 
 Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen  
 Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og 

gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger  
 Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. 

 
 

Basisrammen 
 
Basisrammen udgør i alt 80.000,- kr. og i resultatopgørelsen vægter de 3 indsatsområder med hver 
25% af basisrammen. 
 
Tilpasning af uddannelsesudbuddet 
 

a. Tilpasning af udbuddet på avu: 
 
Som en konsekvens af FGU institutionens og de heraf afledte forventninger om en lavere 
kursistvolumen har bestyrelsen bl.a. vedtaget at opsige lejemålet i henholdsvis Varde og 
Grindsted. Der forestår nu en tilpasning af selve udbuddet i hele VUC’s udbudsområde (Varde-, 
Billund, Vejen, Fanø og Esbjerg kommuner frem mod auguststart 2019.  
 
Resultatmål: At avu-udbudsplanen pr. august 2019 for hele VUC Vest udbudsområde matcher den 
efterspørgsel, som faktuelt er realiseret pr. 1. september 2019.  
 
Resultat pr. 19 august:  Budgettet for 2. halvår på avu ordinært + avu net = 102,7 årskursister 
   
  Aktivitetsudløsende kursister er aktuelt = 107,8 årskursister 
 

 
Tilpasning af udbuddet på HF2 og HFe 

 
Det fra pr. 1. august 2019 gældende karakterkrav på hf2 forventes ligeledes at betyde noget for 
søgningen til hf2 og hfe. I kombination med de ændrede forudsætninger på deltagelse i ordinære 
avu-forløb gentænkes hfe-udbuddet med start 1. august 2019 ligesom dimensioneringen af hf2 
udbuddet sænkes. 



Resultatmål: At det realiserede udbud matcher den dimensionering som organisationen er 
tilpasset til pr. 1. august 2019. 
 
Resultat for 2 årigt hf: Vi nednormerede til en forventning på 2 klasser: Budgettet for optag 1. hf 
efterår var på 17, 9 årskursister – optaget i de 2 klasser giver pr. 19 august 17, 7 årskursister. 
 
 
Negativ afvigelse (færre kursister end budgetteret) =  0 – 10 % = 100 % målopfyldelse 
    10 – 20 % = 50% målopfyldelse  
     Mere end 20% = 0 % målopfyldelse 

a. og  b. vægtes i forholdet 2 - 1  
 
 
Samlet resultat for Tilpasning af uddannelsesudbuddet: Avu-optaget rammer 4% over det 
forventede og hf2 optaget rammer 1 % under. 
 
Målopfyldelsen for punktet er 100% 
 
Organisationstilpasning 
 
Med afsæt i den ændrede afdelingsstruktur og ændringer i målgruppen samt nedgang i den 
aktuelle volumen på omkring 20% reorganiseres opgaverne på alle niveauer i organisationen pr. 1. 
august 2019, dvs. opgaver i lærerteams, uddannelsesvejledning, administration og ledelse. 
 
Resultatmål: At en ny organisatorisk opgavestruktur kan fremlægges for bestyrelsen pr. 1. juni 
2019. 
Ny organisationsplan: 
 
Bilag 1. 
 
Ny organisationsplan er fremlagt for bestyrelsen på det ordinære bestyrelsesmøde 16 september! 
 
Målopfyldelsen for punktet er 100 % 
 
VEU-indsatsen 
 
Bestyrelsen har afsat 1. mill. årligt til VEU-indsatsen fra 2018 – 2021. Målsætningen er under en 
højkonjunktur at sikre, at de mange kortuddannede i beskæftigelse har mulighed for et 
uddannelsesløft ved deltagelse i en eller flere af VUC’s uddannelser. 1. juni 2019 gøres der status 
for indsatsen: 
 
Resultatmål: 
 

a. Etablering og deltagelse i et administrativt fællesskab på landsplan for VUC’erne 
  



b. At etablere og deltage i et regional VEU-samarbejde med de øvrige VUC’er i Regions Syd 
 

c. At etablere et net-baseret udbud rettet mod folk i beskæftigelse 
 

d. At etablere blended-learningsforløb/netforløb på avu –  
 

Statusrapport på alle 4 punkter afleveres til bestyrelsen 1. juni 2019!   
 
Bilag 2. 
 
Målopfyldelsen for punktet er 90 % 
 
 
Målopfyldelsen for basisrammen er 96,6 % 
 

Ekstrarammen 
 
Ekstrarammen udgør 60.000,- kr. 
 
 
Frafald hf (60 %) 
 
Formål: At fastholde eller forbedre gennemførelsesprocenten på det hf2. Initiativerne er flere og 
deler i forhold til studiedeltagelse fokus og organisering med initiativerne på AVU. Med kravet om 
effektiviseringer og karakterkravet fra 1. august 2019 er hf-området ligeledes udfordret, da vi også 
her har måttet løfte den gennemsnitlige lektionstimetal for hf-lærerne under et. Vi arbejder derfor 
i flere retninger, hvor forskellige fastholdelsestemaer fokuseres med det formål, at bevare en høj 
gennemførelsesprocent for vore hf-kursister.  
 
Resultatmål: Afsluttende hf2 kursister 2018 = 67% svarende til en målopfyldelse på 100 %  
 

50 % gennemførelse = 0 % 
 
Målopfyldelse for punktet: Faktiske gennemførsel i 2019 var 73,1%. 
 
Ovenstående er udregnet som aktivitetsudløsende hf2 kursister i 4. kvartal 2017 plus tilgang minus 
afgivne kursister til andre skoler. Dette tal er målt op mod gennemførsels 2018. 
 
Målopfyldelsen er 100 % 

 
 
Ok 13.(40%) 
 
En følge af overenskomsten 2013 er, at en større del af lærerens arbejdstid bliver brugt i 
læringsaktiviteter med kursisterne. Der har været arbejdet med dette fokus i 4 år. 



Resultatmålet for 2018 - 2019 er, at niveauet for skoleåret 2017-2018 kan øges.  
 
Resultatmål Antal konfrontationstimer pr. lærerårsværk på AVU 2018 – 2019 = 18.97(25,3lektioner!) 
svarende til 90 % målopfyldelse. 
 
Resultat for konfrontationstimer pr. lærerårsværk for skoleåret 2018 – 1019 er 25,6 
 
Målopfyldelse for punktet er: 91,0 % 
 
  Målopfyldelsen for ekstrarammen er 96,4 % 
 
Det er aftalt med formandskabet, at der i kontraktperioden skal være en løbende dialog mellem 
formandskabet og rektor om status for målopfyldelsen. 
 
Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en kort rapport, der dokumenterer realiseringsgraden af 
de angivne mål i kontrakten. Rapporten forelægges bestyrelsen ved VUC Vest og målopfyldelse 
fastsættes endelig. Målopfyldelsen svarer til udbetalingsprocenten. 
Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsen efter indstilling fra rektor i hvilken 
udstrækning målene er nået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. 
Ved længerevarende sygdom vurderer formandskabet ved periodens udløb resultatkontraktens 
opfyldelse. 
 
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.      
 
Formand VUC Vest 
Anette Nicolaisen 
 
Næstformand ved VUC Vest 
Bent Jørgensen 
 
Rektor VUC Vest 
Frants Regel  


