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Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt  ved  
Rødovre Gymnasium 2015-2016 

 
Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende for 
perioden 1.aug 2015 til 31. juli 2016 og er udarbejdet på baggrund af bemyndigelsen fra MBU/uvm.   
 

Indsatsområder indenfor Basisrammen(70.000 kr.) 
 
Skoleudvikling,  ledelsesudvikling og sammenhæng  i organisationen. 
Ledelsesgruppen fortsætter sit strategiske udviklingsarbejde både som gruppe og i forhold til skolen. 
 Mål: 

 
Handlinger  

A) 
 

Det strategiske arbejde i ledelsen fortsætter. Nærmest-
lederordningen for alle medarbejdere implementeres og 
evalueres. Makkerparordningen i ledelsen afprøves. 

Nærmeste lederordningen (Næl)er implementeret og 
evalueret. (antal af obligatoriske samtaler med Næl har 
været diskuteret, og der skal findes en mere ensartet 
samtaleform blandt lederne). Ordningen fortsætter i sin 
nuværende form med små justeringer.  Der evalueres 
igen efter 2016-17 i forhold til om større ændringer er 
nødvendig.  
 
Makkerparordningen er ikke blevet formaliseret- Der 
arbejdes i ad-hoc makkerpar når opgaverne kræver det. 

90% 

B) Den nye personalemødestruktur afprøves endnu et år. 
Ordningen evalueres efterfølgende.  Målene med den nye 
mødestruktur er formuleret i strategien: 
 Der skal etableres møde- og samarbejdsformer som  

 er effektive og har klart formål og relevans. 

 er inspirerende, motiverende og meningsfulde for 

den enkelte.   

Ordningen er evalueret på diverse PR møder, og via 
spørgeskema på lectio.  
Der er en rimelig tilfredshed med formen og 
mødestrukturen. De frivillig PR-møder har dog ikke 
skabt tilstrækkelig plads til fællesudvikling, derfor vil 
formen i  16-17 blive ændret, så der afholdes 
kombinationsmøder med mødepligt (kombineret 
personalemøde  for hele personalet og PR møder). TAP 

100% 



  Bilag 6a 

 sikrer skolens samlede udvikling, men samtidig 

giver mulighed for mangfoldighed og spontanitet.   

 lægger op til at vidensdeling, koordinering og 

debatter foregår i mindre fora tæt på lærernes 

daglige praksis.  

 

 

personalet har udvist tilfredshed med at være med til 
møderne, men der skal tages hensyn til dem i forhold til 
indhold og planlægning. 
 
Der er generelt en meget individuel holdning til, 
hvordan den optimale mødestruktur, som opfylder alle 
formålene, ser ud. Hvilket betyder at alle interesser ikke 
kan tilgodeses i mødestrukturen. 

C) Strategien 2015-18 skal italesættes og synliggøres, så den 

skaber bedst mulig sammenhængen mellem dagligdagen 

og skoleudviklingen. Dette gøres ved at: 

1) Strategien bruges som fælles referenceramme for 

ledelsen, og for hele skolen når det er hensigtsmæssigt.  

2) Strategien inddrages i beslutninger af principiel art. 

3) Personalemøder altid indeholder en form for status i 

forhold til startegien.  

4)Strategien vurderes på alle ledelsesstrategimøder 

 

Ad 1) Ledelsen refererer jævnligt til startegien i interne 
dialoger og møder, og den italesættes overfor 
medarbejderne i diverse sammenhænge.   
 
Ad 2)Vi har måttet konstatere, at strategien ikke er præcist 
nok formuleret, i forhold til de prioriteringer der skal 
foretages i forhold til besparelserne i de kommende år.  
Selvom startegien har været inddraget i overvejelserne i 
forhold til besparelserne, har den ikke alene kunne afgøre 
alle principelle diskussioner. 
 
Ad 3) Startegien har været omtalt på 
personalemøderne, men der har ikke været gjort 
systematisk status. 
  
Ad 4)Strategien gennemgås på hvert ledelsesstrategimøde, 
og tiltag i forhold til startegien diskuteres.  Se dog ovenfor 
ad 2) 

85% 

 Vægt 50 % af basis rammen  50%*(0,9+1+0,85)/3 45,8% 
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Skriftlighed 
Dette er et flerårigt indsatområde. Det langsigtede mål er, at få hævet niveauet af de skriftlige karakterer indenfor en årrække.  De 
skriftlige eksamenskarterer ligger fortsat lidt under landsgennemsnittet. Der føres løbende statistik over de skriftlige eksamenskarakter, 
så vi kan se evt. tegn på effekt af arbejdet med skriftlighed. Der sættes følgende mål for arbejdet med skriftlighed 

A) Der afprøves mere fleksible former for lektiecafeer i flere 
fag. 

Der har været afholdt en eller flere lektiecafeer i de tunge 
skriftlige fag op mod eksamen. Der har været positive 
lærertilbagemeldinger på ideen, men placeringen sidst på 
året var uhensigtsmæssig. Eleverne har mere brug for 
sparring til de løbende opgaver end for den direkte 
eksamenstræning, bortset fra i matematik.  

100% 

B) Det afprøves med centralt fastlagt omlagt elevtid i foråret 
2016 i en række klasser. 

En enkelt klasse har afprøvet dette koncept, med meget 
forskellige tilbagemeldinger. En bedre og mere systematisk 
udnyttelse af dette koncept kræver nok mere ide og 
erfaringsudveksling blandt lærerne. Arbejdet med 
reformens fordybelsestid vil muligvis kunne drage nytte af 
erfaringerne fra dette forsøg. 

90% 

C) Der gennemføres et pilotprojekt om forskellige 
feedbackmetoder af det skriftlige arbejde.  
 
 

Kun to klasser endte med at arbejde systematisk med 
dette. De har bl.a. arbejdede med farvebasseret feed-
foreward koder der fokuserede elevernes udviklingsbehov. 
Eleverne har taget positivt imod forsøget. 
Erfaringerne vil blive inddraget i arbejdet med 
fordybelsestiden under den nye reform. 

100% 

D) Den nye skrivevejlederordning implementeres, og 
ordningen evalueres. 
 

Den nye skrivevejleder er på plads, men går desværre på 
barselsorlov. Skivevejlederens arbejde har været med til at 
sætte yderligere fokus på skrivning og skriftlighed. Skrive- 
og læsevejlderen har haft et tæt samarbejde 

90% 

 Vægt 30 % af basisrammen 
 

30%(1+0,9+1+0,9)/4 28,5% 
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Pædagogisk udvikling: 
Skolens pædagogiske helskoleindsatområder gennemføres med følgende mål: 
 
 

A) Der gennemføres en skriftlig opsamling på årets erfaringer 
omkring klasseledelse, og der afholdes en opsamlingsdag, 
hvor erfaringerne deles.  
 
 

Opsamlingen skete via et skriftligspørgeskema, efterfulgt 
af en dialog på en pædagogisk dag. En af pointerne var at 
det er svært at generalisere og systematisere arbejdet 
med klasseledelse, da det netop er afhængig af den 
enkelte klasse, hvilke konkrete tiltag der er nødvendig og 
hvilke type klasseledelse der er behov for. Det er derfor 
vigtigt, at der er fokus på klasseledelse på 
studieretningsmøderne, og i den enkeltes forberedelse. 

70% 

B) Sparringsgrupperne omkring klasseledelse afprøver en 
række tiltag og giver hinanden feedback. Der afprøves 
blandt andet QTI-spørgsmålene for at afklare lærerens 
ageren som klasseleder.  
 

Der er generel tilfreds med sparringsgrupperne, og 
mulighederne for at observere hinanden. Erfaringerne 
forventes at tages med i en mere perment ordning på sigt.  
 
 
QTI har ikke været afprøvet. Evalueringsudvalget har 
arbejdet med QTI og med oversættelsen af spørgsmålene. 
Vi er blevet tilknyttet et forsøg under ministeriet, som 
afprøver QTI i skoleåret 2016-17 

85% 

 Vægt: 20 % af basisrammen 
 

20%(0,6+0,85)/2 15,5% 

    

I alt i Basisramme  45,8+28,5+15,5 89,8% 
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Indsatsområder indenfor ekstrarammen:(50.000kr.) 
 

Skolens Fastholdelsesarbejde 
Styrkelse af skolens fastholdelsesarbejde og generelle bidrag til 95 % målsætningen. 
 

    

A) Der etableres forskellige 
brobygningstiltag, hvor vi kommer i 
dialog med grundskolerne i området 
og diskutere overgangsproblemer. Der 
laves forsøg med egentlig 
overgangsforløb 

Overgangsprojektet søgte om midler i ministeriet, men fik dem desværre ikke.  
Der har været afholdt et egentlig brobygningsforløb med folkeskoleelever i 
matematik. I skoleåret 16-17 afholder vi undervisningen for et engelskvalgfag 
fra Hendriksholms skole.  

100% 

B) Som en del af arbejdet med elevernes 
grundlæggende studiekompetencer i 
teamsamarbejdet og 
studiemodulerne, sættes der fokus på 
de nye afsnit om klasseledelse i de 
lyserøde papir (grundforløbshæftet).   

Se tidligere under pædagogisk udvikling.  90% 

C) Der udarbejdes en detaljeret 
gennemførelsesstatistik med analyse 
af frafaldsårsager og forsøgte 
fastholdelsestiltag.  
 
 

 
Udmeldt. Eleven har ikke påbegyndt uddannelsen (1) Antal 5 

 Udmeldt (fortsætter uddannelsen på anden skole) (29) Antal 77 
 Personlige forhold (53) Antal 26 
 Orlov (40) Antal 1 
 Fortrudt uddannelsesvalg (55) Antal 57 
 Eleven kunne ikke kontaktes (2) Antal 12 
 Eleven er flyttet (61) Antal 1 
 Ej bestået (57) Antal 15 
 Hovedantal i alt 194 
  

Det er en væsentlig stigning i forhold til sidste år  (95 elever i alt   

80% 
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i 14-15), men det er udtryk for en generel tendens på andre 
ungdomsuddannelser. Eleverne shopper rundt i systemet, hvis 
et tilbud ikke lige passer dem.  Det ses ved, at vi sammen med 
det større frafald også har fået en større tilstrømning, så vi alt i 
alt har flere elever end vi plejer.   

 

 Vægt: 60 % af ekstrarammen  
 

0,6*(1+0,9+0,8)/3 54% 

Prioritering af lærernes arbejdstid  
Der opstilles følgende mål indenfor området. 
 

A) Nærmeste-lederordningen 
implementeres og evalueres. 
Ordningen skal give en bedre 
kommunikation omkring lærerenes 
arbejdsportefølje og opdatering af 
denne. Via ordningen kan der gives 
klare anbefalinger og anvisninger på, 
hvordan lærerene forventes at 
prioritere deres arbejdstid i forhold til 
skolens indsatsområder.  

Se tidligere.   90% 

B) Fokus på ”synlig læring” Der arbejdes 
der med måder, hvorpå den enkelte 
lærer kan optimere sin forberedelse 
og undervisning i forhold til elevernes 
læring.  Forskellige anbefalinger 
afprøves af mindre grupper eller par. 
(er fortsat fra sidste år) 
 

Fokus punktet hænger samme med de sparringsgrupper/par der har fungeret 
i skoleåret (se tidligere). Den synlige læring har ikke været ekspliciteret i 
nævneværdig grad. Der mangler en ramme, hvor sammenhængen mellem 
klasseledelse og synlig læring klart formuleres.  

50% 

C) Der udarbejdes en stress politik  
 

Stresspolitikken er udarbejdet og indarbejdet i skolens personalehåndbog 100% 
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 Vægt 40 % af ekstrarammen 
 

I alt af ekstrarammen (0,9+0,5+1)/3*40% 32% 

Ekstraramme I alt  54%+32% 86% 
 
 
 
 
 
dato 
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Billy Adamsen- bestyrelsesformand  Peter Ditlev Olsen -rektor 


