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Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde  

Onsdag, den 2. oktober 15:30 på gymnasiet 

Dagsorden: 
 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af (Bilag 1) 

3) Regnskabsrapportering 30.6 -2019 (Bilag 2a, 2b) 

4) Søgetal og endeligt optag 2019 -20, herunder konsekvenserne af den nye 

optagelsesbekendtgørelse.  (bilag 3) 

5) Budget 2020: Principper og input 

6) Udbud af studieretninger. Ledelsen indstiller de samme studieretninger som 2019/20 (Bilag 4) 

7) Indberetning af kapacitet optag 2020. (Ledelsen indstiller 10 spor)  

8) Ferieplan 2020/2021, herunder ny ferielov.   (Bilag 5) 

9) Rektors resultatetlønskontrakt 2018/19 (målopfyldelse)   (Bilag 6)  

10) Rektor og den øvrige ledelses overgang til ny løn. (Bilag 7 RGs lønpolitik til orientering) 

11) Orientering fra Rektor: Matematik B, nye fordelingskriterier, musikhus, personale situationen  

12) Evt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
 
Billy Adamsen Peter Ditlev Olsen 
formand  rektor 
 
Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5302.  

Hendriksholms Boulevard 28 
2610 Rødovre 
EAN 5798-000-557-963 
Telefon +45 45 11 53 00 
Telefax +45 45 11 53 01 
rg@rg.dk 
www.rg.dk 
 

Rødovre, 20. marts 2019 
Sagsbeh. PO/ij 

Bestyrelsen  
Rødovre Gymnasium 



Referat af møde i bestyrelsen for Rødovre Gymnasium 4/6-2019 
Tilstede: Billy Adamsen (BA), Bjarne Kaspersen Hansen (BK), Elly Willer (EW), Susse Sjørslev 

Christensen (Su), Nina Liv Brøndum (NB), Emil Elnegaard Pelle (EP), Kristian Elklit Kristensen (KE), 

Peter Ditlev Olsen (PO), Jacob Hallberg Hasemann (JH) og Inga Jørgensen (IJ). 

Afbud: Stig Hjarvard (SH) 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2) Godkendelse af referat af mødet d. 27. marts 2019 

Referat godkendt. 

 

3) Regnskabsrapportering pr. 31/3-2019 

PO præsenterede regnskabsrapporteringen på baggrund af bilag 2a og 2b. Regnskabet 

følger stort set budgettet, dog med de kommentarer som fremgår af bilag 2a. PO 

bemærkede at det forsøges at fylde 2.g op, men det har ikke været muligt i samme omfang 

som tidligere. PO fortalte at der i sommerferien vil blive gennemført arbejde på 

varmeanlægget, malerarbejde og arbejde på scenen i aulaen. 

IJ bemærkede at lønstigningen i overenskomsten ikke har været så stor som forventet, og 

derfor må det forventes at taxameteret vil blive reguleret senere. 

EP spurgte til om det er normalt at der ikke kan fyldes op i 2.g. 

IJ svarede at det er forskelligt fra år til år. 

PO bemærkede at budgettet er opstillet på baggrund af sidste 4 års elevtal; dog er 

budgettet for kalenderåret 2019 lagt med et mindre konservativt elevtal end tidligere år.  

 

4) Strategi endeligt vedtaget 

PO orienterede på baggrund af bilag 3 om strategien. Strategien har tidligere været 

behandlet på et bestyrelsesmøde, og ledelsen har taget bestyrelsens kommentarer med 

tilbage til strategigruppen. Den endelige strategi blev udsendt pr. mail efter sidste 

bestyrelsesmøde og godkendt pr. mail af bestyrelsen. Den endelige strategi har været 

præsenteret på personalemøde.  PO forklarede at arbejdet med strategien er igangsat og 

at der i den forbindelse er ved at blive opstillet to arbejdsgrupper: En arbejdsgruppe for 

”Strategien for god undervisning” og en arbejdsgruppe for ”Strategien for udvikling af 

fællesskabet og øvrige aktiviteter”.  

EP spurgte til hvilke personer der skulle deltage i arbejdsgrupperne.  

PO svarede at elevrådet er inviteret og derudover personale og ledelse.  

BK pointerede at dannelsesbegrebet er svært at forstå. Samtidig spurgte BK til definitionen 

af dannelse. 

PO svarede at i strategien er dannelse forstået som ”…evnen til at hæve sig over den 

enkelte sag og sin egen situation og se sagen og verden udefra og i et større perspektiv.”.  



EW bemærkede at der stadig er noget i strategien der går på den enkelte elev og ikke kun 

på det ”større perspektiv”. 

BK pointerede at det kunne være nyttigt at se på negationen til strategien.  

 

Strategien er endelig godkendt af bestyrelsen 

 

5) Musikhus 

PO orienterede på baggrund af bilag 4 om status på musikhuset. PO fortalte supplerende at 

der har været afholdt møde med banken angående finansieringen af musikhuset. Grunden 

til at det kan være nødvendigt med finansiering er, at der i forbindelse med den nye 

ferielov vil være en engangsudgift, som vil tære på skolens likviditet. 

BK spurgte til hvad Roskildefællesskabet som fremgår af bilag 4 er, og om de har erfaring 

med opførelsen af musikhuse. 

PO svarede at Roskildefællesskabet er et administrativt fællesskab for gymnasier. Skolen 

har tidligere haft samarbejde med fællesskabet i forbindelse med forskellige projekteringer 

af ombygninger. PO bemærkede at Roskildefællesskabet tidligere har haft ansvar for 

opførelsen af andre gymnasiers musikhuse. 

BA spurgte til om der var kommentarer til bestyrelsens rolle og kriterierne for musikhuset.  

PO spurgte til om bestyrelsen ønsker at sidde i bedømmelsesudvalg.  

BA svarede at det ville give god mening hvis bestyrelsen var en del af udvalget, da det i 

sidste ende er bestyrelsen der skal godkende byggeriet.  

BK bakkede op om BA.  

BA konkluderede at hele bestyrelsen skal inviteres til bedømmelsesudvalget.  

PO forklarede slutteligt at skolen ikke er forpligtet til at opføre nogle af de forslag der bliver 

stillet i forbindelse med rådgivnings- og idekonkurrencen.  

 

6) Pædagogiske indsatsområder 

PO præsenterede næste skoleårs pædagogiske indsatsområder på baggrund af bilag 5. PO 

bemærkede at der er et mindre antal indsatsområder end tidligere, men at en del fokus og 

ressourcer stadig bruges på reformimplementeringen. I forbindelse med 

kvalitetsikringssystemet har det været undersøgt hvordan lærere og elever oplever 

feedback i forbindelse med undervisningen, og det vil der blive taget udgangspunkt i i 

arbejdet med feedback. I indeværende skoleår har der været fokus på tilbagemeldingen på 

terminsprøver. Det har givet gode erfaringer.  

EP pointerede at der på KU er projekter omhandlende digital dannelse i grundskolen og på 

ungdomsuddannelser.  

JH pointerede at der foregår meget arbejde med digital dannelse i de forskellige sektorer.  

 

7) Prøveovervågning 

PO orienterede på baggrund af bilag 6 om brugen af monitoreringsværktøjer ved prøver. 

Ledelsen vurderer at RG imødekommer de ting som datatilsynet har kritiseret ved 

Fredericia Gymnasiums brug af examcookie. 



NB påpegede at snyd er et stort problem, og at det er nødvendigt at overvåge for at undgå 

snyd.  

BA svarede at det er vigtigt at der er styr på datasikkerhed osv. førend man igangsætter 

monitoreringen.  

EP bemærkede at elever også kan se fordelen i monitoreringen. Samtidig bemærkede EP at 

eleverne havde konstateret at enkelte elever kendte de vagter der var indkaldt til 

eksaminerne. 

PO svarede at det vil blive undersøgt, og der vil tages nødvendige initiativer for at undgå 

det fremadrettet.  

 

8) Personalesituationen, ansættelser og fratrædelser 

PO forklarede at der er to lærere der stopper til sommer, en lærer stopper til november og 

en lærer har fået tildelt orlov. Der er kun én årsvikar der fortsætter i en fastansættelse. Der 

er ansat 6 nye lærere, nogle i faste stillinger og andre i vikariat. Derudover har en TAP 

opsagt sin stilling pr. 31/8. Personen vil formentlig fortsætte i en konsulentlignende 

ansættelse indtil årsregnskabet foreligger. Det skaber et behov for at flytte rundt på 

arbejdsopgaver og organisationsstrukturen. PO forklarede at der er taget kontakt til et 

administrativt fællesskab som kan overtage en del opgaver.  

BA pointerede at det er vigtigt at der bliver skabt et stabilt fundament og at et 

administrativt fællesskab er en god måde at gøre det på. 

PO bemærkede at der på tidligere bestyrelsesmøder har været ytret bekymring i forhold til 

backup-funktioner i administrationen og ledelsen i tilfælde af fratrædelse og sygdom. Et 

administrativt fællesskab kan netop være med til at sikre denne backup-funktion.   

 

9) Orientering fra rektor 

Elevoptag: PO forklarede at UU-vejlederne har til 2. pinsedag til at få tastet 

parathedsvurderingerne for de enkelte elever. Derefter er der kun 4 dage til at indkalde til 

optagelsesprøven d. 14 juni.  

EP spurgte til antallet af elever der skal til optagelsesprøver.  

PO svarede at det formentlig drejer sig om cirka 20-30 elever, men at vi først kender det 

endelige tal efter pinse. 

 

Rødovre Port: PO forklarede at firmaet bag Rødovre Port har været hensynsfulde i forhold 

til de støjende omstændigheder ved skriftlige eksaminer. Der kan opstå et problem når 

byggeriet står færdig: Der er budgetteret med 500 boliger og kun 200 parkeringspladser.  I 

forvejen kæmper skolen med parkeringspladser. 

 

Solceller: PO orienterede om at der kommer solceller på kantinebygningen. Det bliver 

gratis for skolen, men vi er forpligtet til at købe strøm af firmaet.  

 

10) Eventuelt 



EW spurgte til overfaldet af folketingskandidat ved skolen.  

PO forklarede omstændighederne og gjorde det klart at hverken politikeren eller 

overfaldsmanden var relateret til Rødovre Gymnasium 

 



Rødovre Gymnasium Bilag 2 b

Balance pr. 30. juni 2019 30. juni 31. december 31. december 31. december

2019 2018 2017 2016

AKTIVER

Materielle anlægsaktiver

Undervisningsudstyr 152.458 0 0 0

Andet udstyr og inventar 79.795 109.252 84.035 130.877

Ejendom med installationer 34.541.024 34.887.130 35.579.343 32.345.840

Arbejder for egen regning 0 0 0 3.925.716

Materielle anlægsaktiver i alt 34.773.277 34.996.382 35.663.378 36.402.434

Tilgodehavender 

Debitorer 0 30.542 35.447 12.944

Andre tilgodehavender 81.563 189.990 200.158 16.635

Periodeafgrænsningsposter 345.705 483.847 499.229 558.253

Tilgodehavender i alt 427.268 704.379 734.834 587.832

Værdipapirer 10.626.248 10.543.477 10.560.576 10.497.799

Likvide beholdninger 13.857.910 9.464.313 8.085.674 10.915.293

Omsætningsaktiver i alt 24.911.425 20.712.169 19.381.084 22.000.925

AKTIVER I ALT 59.684.702 55.708.551 55.044.462 58.403.358

PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01 13.417.386 12.202.856 10.959.254 9.746.587

Periodens resultat 2.589.103 1.105.254 1.180.921 1.454.287

Regulering rentesikring 0 109.275 62.681 -241.620

Egenkapital i alt 16.006.488 13.417.385 12.202.856 10.959.254

Langfristet gæld

Prioritetsgæld 21.047.997 21.519.170 22.467.492 24.394.104

Rentesikring 2.300.817 2.300.817 2.410.093 2.472.774

Langfristet gæld i alt 23.348.814 23.819.987 24.877.584 26.866.878

Kortfristet gæld

Feriepengeforpligtelse 9.305.683 7.543.231 7.489.429 7.241.314

Kreditorer 736.819 681.328 756.386 1.148.621

Mellemregning Undervisningsministeriet 8.589.537 8.583.240 8.184.322 10.337.438

Anden kortfristet gæld 1.475.939 1.460.361 1.250.955 1.600.858

Skyldige omkostninger 221.421 203.018 282.930 248.995

Kortfristet gæld i alt 20.329.399 18.471.178 17.964.022 20.577.226

Gæld i alt 43.678.214 42.291.165 42.841.606 47.444.104

PASSIVER I ALT 59.684.702 55.708.550 55.044.462 58.403.358



Rødovre Gymnasium Bilag 2 b

Resultatopgørelse 1. januar til 30. juni 2019 Forbrug 1/1 

til 30/06-

2019

Vedtaget 

budget 2019

Forbrug 1/1 

til 30/6 2018 Restbudget

Forbrug 

i pct.

INDTÆGTER

Statstilskud

Elevafhængige tilskud 25.852.953 45.348.333 26.572.922 19.495.380 57,01

Grundtilskud 3.455.097 6.881.080 1.794.140 3.425.983 50,21

Fællesudgiftstilskud 2.512.644 4.986.928 2.607.223 2.474.284 50,38

Bygningstilskud 3.084.055 6.121.026 3.130.192 3.036.971 50,38

Særlige tilskud 0 0 -5.049 0 0,00

Statstilskud i alt 34.904.748 63.337.367 34.099.428 28.432.618 55,11

Øvrige indtægter

Salg af kopier, print og leje af elevskabe 45.450 43.250 36.650 -2.200 105,09

Leje- og varmeindtægter 20.438 48.018 29.701 27.581 42,56

Andre indtægter 62.979 14.000 17.350 -48.979 449,85

Øvrige indtægter i alt 128.867 105.268 83.701 -23.599 122,42

INDTÆGTER I ALT 35.033.615 63.442.635 34.183.128 28.409.020 55,22

OMKOSTNINGER

Undervisningens gennemførelse

Personaleomkostninger 24.023.866 44.608.150 23.546.932 20.584.284 53,86

Undervisningsmidler og materialer 1.574.421 3.168.496 1.400.517 1.594.075 49,69

Studieture, eskursioner m.v. 220.697 347.500 280.877 126.803 63,51

Censur, transport og timedagpenge 28.093 0 21.032 -28.093 0,00

Lønrefusioner Censur 0 0 0 0 0,00

Kompetenceudvikling (direkte omkostninger) 87.070 276.000 141.517 188.930 31,55

Afskrivninger, nedskrivninger m.v. 13.558 33.200 0 19.642 40,84

Undervisningens gennemførelse i alt 25.947.706 48.433.346 25.390.874 22.485.640 53,57

Ledelse og administration

Personaleomkostninger 2.281.035 3.975.838 2.013.628 1.694.803 57,37

Øvrige omkostninger vedr. fællesadministration 419.521 838.000 604.967 418.479 50,06

Kompetenceudvikling (direkte omkostninger) 16.142 86.000 40.693 69.858 18,77

Afskrivninger og nedskrivninger 0 0 0 0 0,00

Ledelse og administration i alt 2.716.698 4.899.838 2.659.289 2.183.140 55,44

Ejendomsdrift

Personaleomkostninger 496.188 883.894 432.206 387.706 56,14

Ejendomsdrift, varme, rengøring, renovation m.v. 1.548.049 3.225.750 1.535.586 1.677.701 47,99

Øvrig ejendomsdrift 728.137 1.004.000 306.645 275.863 72,52

Drift og vedligeholdelse iflg. DV-plan 0 1.522.000 219.305 1.522.000 0,00

Afskrivninger og nedskrivninger 375.564 761.500 371.431 385.936 49,32

Ejendomsdrift i alt 3.147.938 7.397.144 2.865.173 4.249.206 42,56

Fællesomkostninger

Personaleomkostninger og goder 379.277 704.905 343.630 325.628 53,81

Mødeaktivitet 8.204 35.354 14.795 27.150 23,21

Disponibel pulje til ledelse 0 350.000 0 350.000 0,00

Repræsentation 4.208 8.500 4.170 4.292 49,50

Markedsføring o.l. 53.601 113.500 89.764 59.899 47,23

Fællesomkostninger i alt 445.290 1.212.259 452.359 766.969 36,73

OMKOSTNINGER I ALT 32.257.632 61.942.587 31.367.695 29.684.955 52,08#######

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 2.775.983 1.500.048 2.815.434 -1.275.935 185,06

Nettorenteudgifter/indtægter -186.880 -351.500 -167.801 -164.620 53,17

Kurstab 0 0 0 0 0,00#######

PERIODENS RESULTAT 2.589.103 1.148.548 2.647.633 -1.440.555 225,42



Regnskabsrapportering for perioden 1. januar til 30. juni 2019                       Bilag 2a 

Indtægter 

Pr. 30. juni ses en mindre indtægt på tilskuddene som følge af lavere elevtal i 2.g end budgetteret. I 

skrivende stund, ser det dog ud til, at det vil lykkes at optage flere elever i 2. og 3. g end forventet 31. 

marts. Der må dog forventes yderligere fald i elevtallet specielt i forhold til 1. g’erne, hvor tælledagen ligger 

efter grundforløbet. Der er ansat en pædagogikumkandidat ud over det budgetterede, hvilket giver øgede 

indtægter, som dog skal sammenholdes med en øget lønudgift. Samlet kan forventes en mindre indtægt på 

ca. t.kr. 250. 

Omkostninger 

Undervisningsområdet 

For undervisningsområdet forventes på årsbasis et væsentligt merforbrug på lønninger, idet der er udbetalt 

ca. t. kr. 800 mere i over- og merarbejde end budgetteret. Der er ansat 0,7 medarbejder mere end 

budgetteret i 2. halvår af 2019, ligesom en lærer stopper lidt senere end forudsat ved budgetteringen. 

Endvidere er ansat en IT-voksen elev som deles mellem undervisningsområdet og administrationen. 

Som følge af ændringer i overenskomsterne er de pædagogiske ledere overgået til cheflønninger med 

funktionstillæg til erstatning for resultatløn. Dette medfører også et mindre merforbrug, idet aftalen er 

indgået med tilbagevirkende kraft fra 1. august 2018. 

I budgettet er forudsat at censorudligninger er omkostningsneutral. Denne er ikke opgjort endnu. 

Under forudsætning af dette, forventes der et merforbrug på lønområdet på ca. t.kr. 1.500 til 2.000. 

Ledelse og administration 

Ændringerne vedr. cheflønninger gør sig også gældende for vicerektor, ligesom ændringen ved IT-eleven 

også slår igennem her, med øgede udgifter til følge. 

Ejendomsdrift 

Som følge af sygdom i pedelgruppen har det været nødvendigt at købe flere ydelser i byen end forudsat 

ved budgetteringen. Fakturaerne vedr. kloakrenoveringen udført i 2018/2019 belaster regnskabet for 2019 

mod forventet regnskabet for 2018 med ca. t. kr. 220. Der er stadig problemer med varmeforsyningen på 

skolen, hvilket på årsbasis vil medføre en ikke budgetteret omkostning på i alt. ca. t. kr. 150. 

Der forventes derfor et merforbrug på ca. t. kr. 400. Dette modsvares dog af, at udbuddet af rengøring viste 

en væsentligt lavere pris end forudsat ved budgetteringen. Ses disse omkostninger samlet, vil merforbruget 

opveje mindre forbruget. 

Fællesomkostninger 

Der forventes et lille merforbrug som følge af, at der skal betales administrationsbidrag til den nye 

feriefond, samt at gymnasiet skal betale for ikke at have tilstrækkeligt antal elever/lærlinge ansat. 

Finansielle poster 

Under finansielle poster forventes et merforbrug, idet skolen nu betaler renter af prioritetsgæld samt 

renter af kontante indeståender i Spar Nord bank. 

Konklusion 

For året som helhed forventes således et mindre overskud end forudsat ved budgetteringen i 

størrelsesordenen ca. t. kr. 1.500 til 2.000. 



Bilag 3 

Konsekvenser af de nye optagelsesregler i forhold til antallet af nye elever. 
 
RG fik 324 1. prioritetsansøgere (dog med et ikke kendt antal dobbelt bookninger fra ansøgere der ikke 
søgte direkte fra 9. eller 10. klasse). Ved den endelig fordeling fik vi tildelt 308, svarende til 10 spor, med en 
teknisk kapacitet på 30,8 elever per klasse. Af de 308 elever, møder kun 283 elever op ved skolestart.  
Hvilket er lidt færre (5‐10) end normalt ved skolestart.   
 
 
Antallet af deltagere i optagelsesprøverne ses herunder  
 

2019  stx  hf 

Antal 1. g/1.hf‐elever ved skolestart  283    

Antal ansøgere indkaldt til optagelsesprøve 14. juni  41    

    ‐antal fremmødte  21 

   ‐ antal beståede efter oprindelige kriterier  10    

   ‐ supplerende antal beståede efter justerede kriterier fra 1. august   0    

Antal ansøgere indkaldt til optagelsesprøve 6. august  16    

   ‐antal fremmødte                      6 

   ‐ antal beståede   2    

Antal ansøgere indkaldt til optagelsesprøve 15. august  9    

   ‐antal fremmødte                     0 

   ‐ antal beståede   0    

Antal elever flyttet til skolen efter endelig fordeling  5    

Antal elever flyttet fra skolen efter endelig fordeling  33    

 
Ud af de 33 er 11 forsvundet efter skolestart den 14. august 2019 ‐ de øvrige er enten ikke 
uddannelsesparate eller har trukket ansøgningen inden skolestart. 
 
 



BILAG   4 
[Dato] 

[Dokumenttitel] 
 

 



Bilag 5 

 

Ferieplan for skoleåret 2020/2021 
 
 

Skolestart efter sommerferien 
 
Lærerne: mandag den 10. august 2020 

Eleverne: onsdag den 12. august 2020 

 
 
 

Undervisningsfrie dage: 
 

Efter skolens fødselsdag: fredag den 09.10.2020 

Efterårsferie:  mandag den 12.10.2020 til fredag den 16.10.2020 begge dage inkl. 

Juleferie:  mandag den 21.12.2020 til fredag den 01.01.2021 begge dage inkl. 

Vinterferie  mandag den 15.02.2021 til fredag den 19.02.2021 begge dage inkl. 

Påskeferie:  mandag den 29.03.2021 til mandag den 05.04.2021 begge dage inkl.                  

Bededagsferie:  fredag den 30.04.2021  

Kr. Himmelfart:  torsdag den 13.05.2021 

2. Pinsedag:  mandag den 24.05.2021 

Første dag i sommerferien  mandag den 28. juni 2021 

 
 

Skoledage i alt: 
 
For elever: 198 

For lærere: 200 

Fordelingen af lærerenes ferie/undervisningsfrie dage afhænger af implementeringen af den nye ferielov 
og lokale aftaler, som forventes afsluttet senest 1.1 2020 
 



Bilag	6	
	

Målopfyldelse	af	Rektors	Resultatlønskontrakt	ved	Rødovre	Gymnasium	2018‐2019	
	
	
Kontrakten	er	indgået	mellem	bestyrelsen	på	Rødovre	Gymnasium	og	Rektor	Peter	Ditlev	Olsen.	Kontrakten	er	gældende	for	
perioden	1.aug	2018	til	31.	juli	2019	og	er	udarbejdet	på	baggrund	af	bemyndigelsen	fra	UVM	af	pr.	4.	juni	2013.			
	
Denne	rapport	er	en	beskrivelse	af	de	handlinger	der	er	foretaget	i	forbindelse	med	de	opstillede	mål	samt	en	vurdering	af	i	
hvilken	grad	handlingerne	har	ført	opfyldelses	af	målene.		
	
Indsatsområder	indenfor	Basisrammen(70.000	kr.)	
	
	
Reformimplementering		
Reformens	implementering	vil	være	et	fokuspunkt	indtil	den	er	fuldt	implementeret	og	implementeringen	er	evalueret.		
	
	
	
Mål	 Handling		 Målopfyldelse	i	%	
A)Reformimplementeringsarbejdet	
organiseres	fortsat	så	der	sikres	
transparens	og	dialog	i	organisationen	
om	implementeringen.		
	
	

Reformimplementering	har	været	
debatteret	på	alle	kombinationsmøder,	
og	der	er	en	åben	dialog	om	
implementeringen.		

100%	

B)Implementering	evalueres	løbende,	
og	nødvendige	justering	iværksættes.	
	
	

Evalueringen	har	foregået	planmæssigt,	
og	de	nødvendige	ændringer	(få)	er	
blevet	iværksat.		

100%
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C)	Alle	lærere	introduceres	til	
elementær	videnskabsteori,	så	de	kan	
vejlede	og	evaluere	eleverne	i	forhold	
til	de	nye	krav	til	SRP.	
	

Alle	lærere	har	fået	udleveret	bogen	
”vidensmønstre”	og	er	blevet	
introduceret	til	de	centrale	begreber	af	
filosofi	lærerne	på	PR	møder.	
Derudover	deltager	lærerne	i	
filosofilærernes	gennemgang	med	
eleverne.		

100%

Vægt	30%	af	basisrammen	
	
	

=(1+1+1)/3*30%	 30%	

	
Implementering	af	Persondataforordningen:	
Der	opsættes	fælgende	mål:	
	
	

A) At	sikre	institutionen	har	de	
rette	it‐programmer	og	
instruktioner	som	lever	op	til	
forordningens	krav.	
	

	

Der	er	indkøbt	docunote,	som	er	delvis	
implementeret.	Men	usikkerheden	om	
Lectios	status,	har	gjort	at	der	stadig	er	
et	stykke	arbejde	tilbage,	i	forhold	til	at	
færdiggøre	instruktionerne	og	
forretningsgange				

80	%	

B) At	alt	personale	er	uddannet	og	
instrueret	i	nye	
forretningsgange	der	opfylder	
GDPR.	

	

Alle	personaler	har	gennemgået	”cyper	
pilot”	online	kursus,	og	blevet	
instrueret	i	forretningsgangene	i	den	
udstrækning	de	er	færdige.	

90%	

Vægt	25%	af	basisrammen	
	

=(0,8+0,9)/2*25%	 21,3%	
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Skoleudvikling,	ledelsesudvikling	og	kvalitetssikring.	
	
	
A)	Strategi	2019‐22	udarbejdes	og	
færdigøres	efter	den	fastlagte	plan.		

	

Strategien	er	færdigskrevet	og	
godkendt	af	bestyrelsen.	De	strategiske	
udvalg	er	nedsat.		

100%	

B)De	nye	(årlige)trivselsmålinger	
implementeres	og	resultaterne	
inddrages	i	fremtidige	indsatområder.	
	

Den	første	trivselsmåling	er	
gennemført.	Svarende	gav	ikke	
umiddelbart	anledning	til	nye	
indsatområder,	men	bekræftede	at	
vores	nuværende	indsatområder	
understøtter	trivslen	på	skolen.	

90%	

C)Kvalitetssikringssystemet	
implementeres	og	opfølgningsplanen	
forelægges	bestyrelsen.	
	

Den	første	handlingsplan	er	forelagt	
bestyrelsen	og	handleplanerne	vil	
fremadrettet	blive	fremlagt	årligt.	

90%	

Vægt	25%	af	basisrammen	
	

=(1+0,9+0,9)/3*25%	 23,3%	

	
	
	
Skriftlighed	
Dette	er	et	fast	indsatområde.	Det	langsigtede	mål	er,	at	få	hævet	niveauet	af	de	skriftlige	karakterer	indenfor	en	årrække.		
De	skriftlige	eksamenskarakterer	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	i	18/19:	
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A)Der	etableres	forsøg	med	mere	
fleksible	former	for	lektiecafeer	i	flere	
fag.		
	

Der	har	været	forsøg	i	de	fag	,	hvor	der
har	været	elev	og	eller	lærer	ønsker	
(få),	derudover	har	der	været	
lektiecafeer	op	til	terminsprøver	og	
eksamener.		

90%

B)Der	arbejdes	med	forskellige	former	
for	systematisk	feedback	af	skriftlige	
opgaver.		
	

Flere	fag	matematik,	biologi,	spansk.	
Har	brugt	mundtlig	individuel	feedback	
på	terminsprøverne.	Derudover	er	det	
ført	i	skole	året	2019/20	der	vil	blive	
sat	yderligere	fokus	på	dette.				

80%	

Vægt	20	%	af	basisrammen
	

=(0,8+0,9)/2*20% 17%
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Indsatsområder	indenfor	ekstrarammen:(50.000kr.)	
	
	
Skolens	Fastholdelsesarbejde:		
Styrkelse	af	skolens	fastholdelsesarbejde	og	generelle	bidrag	til	95	%	målsætningen.	
	
	
Mål:	
	

Handling	 opfyldelsesgrad	

A) Dialogen	med	de	lokale	folkeskoler	om	
overgangsproblematikken	fortsætter.	
Brobygningstiltagende	fortsætter	og	udvikles.		

	

Der	har	været	løbende	dialog	og	
samarbejder	i	fagene	tysk,	musik	og	
matematik.	Specielt		var	musik	en	
nyskabelse	og	en	stor	succes	som	gentages	
i	år,	mens	tysk	ikke	har	flere	eksterne	
midler.	

80%

B) Den	nye	optagelsesbekendtgørelses	konsekvenser	
for	optaget	analyseres,	og	det	vurderes	om	
fastholdelsesstrategien	og	PR‐profilen	skal	ændres	
på	baggrund	af	dette.	

	

Analysen	viser	at	en	del	af	de	ansøgere	til		
gymnasiet	der	bliver	erklæret	ikke	
uddannelsesparate	udebliver	fra	
optagelsesprøverne.	Af	dem	der	deltager	i	
optagelsesprøverne	er	det	ca	20%	der	
består.	(mod	normalt	op	mod	50%).	Der	
har	således	været	et	større	frafald	inden	
skolestart	end	normalt.	Men	vores	
samlede	søgning	har	været	
tilfredsstillende.	Der	er	derfor	ikke	
umiddelbart	noget	i	vores	PR	profil	der	
skal	ændres.	Mht.	fastholdelses	strategien	

90%	
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er	det	stadig	for	tidlig, at	afgøre	om	de	
øget	krav	giver	en	mere	stabil	elevmasse.		
	
	
			

C) Læse‐,	skrive‐	og	matematikvejledningen	evalueres,	
og	deres	indsat	justeres	alt	efter	evalueringens	
konklusioner.	
	
	

	

Evalueringerne	er	foregået	som	
statussamtaler	mellem	rektor	og	
vejledere.	Som	helhed	er	der	tilfredshed.		
Vi	har	flyttet	screeningen	for	ordblindhed	
ind	i	grundforløbet	og	udeladt	testen	for	
dyskalkuli,	da	vi	opdager	ingen	eller	få	
med	denne	lidelse.	Derudover	har	vi	
indført	obligatorisk	ekstramatematik	for	
de	elever	der	ikke	klarer	sig	
tilfredsstillende	i	startsscreeningen.				

100%	

Vægt:	50	%	af	ekstrarammen	
	

=(0,8+0,9+100)/3*50%	 45%	

	
Prioritering	af	lærernes	arbejdstid	
Prioriteringer	og	tilrettelæggelse	af	lærernes	arbejdstid	er	
centralt	i	forhold	til	skolens	økonomiske	udvikling	de	
kommende	år	
Mål:
	

Handling	 opfyldelsesgrad

A) Kvalitets	i	en	besparelsestid:	Med	udgangspunkt	i	
”relevant	kvalitet”	fortsætter	arbejdet	med	at	sikre	
mest	mulig	kvalitet	med	de	ressourcer	der	stilles	til	
rådighed.		Medarbejderne	og	Næl	kan	forhold	sig	til	
”relevant	kvalitet”,	hvis	og	når	der	opstår	
prioriteringsbehov	i	spidsbelastningsperioder.	

Nærmeste	lederordningen	er	
implementeret,	og	de	2	til	3	møder	om	året	
opgaver,	fungerer	godt	som	dialogforum	
om	evt.	spids	belastningsperioder.	Den	
åbne	dør	er	dog	mindst	lige	så	vigtig	som	
de	planlagte	møder.	Begrebet	”relevant	

90%	
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kvalitet”	afventer	den			strategiske	
arbejdsgruppe	om	”god	undervisning”	

B) Skolens	KPI	må	ikke	falde.	
	

Den	er	ikke	endelig	udregnet,	men	de	
foreløbige	tal	tyder	på	et	højere	KPI	end	
tidligere.		

100%	

C) Mængden	af	udbetalt	overtid	og	merarbejde	
nedbringes.		

	

På	trods	af	en	stadig	tættere	planlægning	af	
opgavefordelingen,	er	det	ikke	lykkes	at	
nedbring	mængden	af	
overarbejde/merarbejde	tilstrækkeligt.		
		

50%	

Vægt	50	%	af	ekstrarammen	
	

=(0,9+1+0,5)/3*50%	 40%	

	
	
	
Basisrammen	samlet:				91,6%	af	70.000	kr.=	64.120	kr.			Ekstrarammen	samlet		85%	af	50.000	kr.	=	42.500	kr.	
	
I	alt		64.120kt.+42.500kr.	=	106.620	kr.		som	udbetales	med	91050,4	kr	+	17,1	%	pension,		
	
	
Denne	rapport	er	godkendt	på	bestyrelsesmødet	3/10‐2019.	
	
dato	
	
___________________________	 	 																									__________________________	
Billy	Adamsen‐	bestyrelsesformand	 	 																										Peter	Ditlev	Olsen	‐rektor	
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Bilag 2 til personalepolitikken - Lønpolitik på Rødovre Gymnasium -  
 
Formål  
Lønpolitikken sigter på at skabe sammenhæng mellem den enkelte medarbejders lønudvikling og 
kvalifikationer, indsats og kompetencer. Lønpolitikken skal medvirke til at give en lønudvikling, 
der modsvarer tilsvarende medarbejdergruppers lønudvikling på det danske arbejdsmarked. 
Løntillæg skal bruges til at vedligeholde og fortsat udvikle det faglige, pædagogiske, kollegiale og 
skolekulturelle miljø på RG og udvikle skolen i den retning, der kommer til udtryk i skolens 
målsætning og handleplaner. 
Alle personalegrupper skal kunne komme i betragtning ved tildeling af løntillæg, og der skal sikres 
en ligelig og ensartet lønudvikling mellem personalegrupperne. 
 
Forudsætninger og ramme til lokal løndannelse 
Drøftelser og forhandlinger om løntillæg skal foregå i åbenhed. Tildeling af tillæg skal forgå efter 
kriterier, der drøftes i RGSU og på GL-klubmøder i god tid inden forhandlingerne, ligesom den 
endelige tildeling offentliggøres af rektor og TR i fællesskab. 
TR skal løbende orienteres om medarbejdernes lønsammensætning og eventuelle ændringer i denne. 
Den lokale løndannelse sker inden for rammerne af gymnasiets økonomi. Det er ledelsens ansvar 
gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse. Den lokale 
løndannelse normeres således ikke af en af parterne centralt aftalt minimum eller maksimumpulje.  
 
Tillægstyper  
Tillæg gives som kvalifikationstillæg og/eller funktionstillæg. Tillæg kan aftales som 
engangstillæg, midlertidige tillæg eller varige tillæg. Med mindre andet aftales er tillæg 
pensionsgivende. Funktionstillægget oppebæres så længe funktionen varetages. 
Kvalifikationstillægget er normalt varigt. Det vil være rimeligt at sikre, at tillæggene er af en hvis 
størrelse. Nye løntillæg skal tilstræbes at være på minimum 6.000.00 kr. 
 
 
Kriterier for løntillæg 
Kriterierne for tildeling af funktions- og kvalifikationstillæg skal være klare og synlige. Løntillæg 
skal fremstå velbegrundede og gennemskuelige, og den enkelte medarbejder skal kunne se en 
mulighed for at opnå tillæg. Kriterierne for kvalifikationstillæg tager udgangspunkt i objektive 
forhold som f. eks. uddannelse, erfaring og kvalitet i kerneydelsen undervisning. 
Overordnet gælder det, at en opgave løftes i relation til skolens samlede virksomhed og helheden. 
Det forventes, at den enkelte medarbejder af egen drift tager initiativ til intern videndeling, og at 
den pågældende søger at fastholde og opdatere sine kompetencer. 
En medarbejder, der efter en årrække (min. 2 år) ophører med at varetage en tillægsgivende 
funktion, kan tildeles et kvalifikationstillæg svarende til det tidligere funktionstillæg. 
Medarbejderen har gennem varetagelse af funktionen tilegnet sig kvalifikationer, som kan begrunde 
omlægningen af tillægget. 
I øvrigt kan løntillæg gives for at tilgodese fastholdelse, ledelses- og koordineringsfunktioner, 
lønopretning, omstilling og udvikling, rekruttering og særlige kvalifikationer og funktioner. 
Resultatløn anvendes i enkelte tilfælde (rektor og vicerektor) på foranledning af personalestyrelsen. 
 
Procedure for de årlige lokale lønforhandlinger 
De årlige forhandlinger finder sted i efteråret og skal være afsluttet pr. 1. oktober samme år. 
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De konkrete individuelle lønaftaler om løntillæg indgås mellem rektor og den pågældende faglige 
organisation. 
 
Forslag fremsættes skriftligt overfor den anden part. Forslagene skal som minimum indeholde: 

Angivelse af tillægstype 
Angivelse af pensionsforhold 
Angivelse af evt. tidsbegrænsning eller opgavebegrænsning 
Angivelse af begrundelse, således at den anden part har mulighed for at vurdere 
forslaget. 

 
Forhandlingsdato skal aftales senest 1 måned efter fremsættelsen af et forslag. 
Ved nyansættelser og væsentlige stillingsændringer kan lønforhold forhandles på alle tider af året. 
Lønforholdene skal så vidt muligt være aftalt før tiltrædelsen. Tillæggene har virkning fra 
tiltrædelsen.   
 
Efter endt aftale evalueres lønpolitikken i RGSU. 
 
 
Aftalt i RGSU d.  
 


