
Resultatlønskontrakt, skoleåret 2018/19 

Fordrer en ekstra indsats, vedrører institutionens væsentligste og aktuelle udfordringer 

Basisrammen (70.000 kr.) 

 
Højt fagligt og pædagogisk niveau 

 Karakterniveau over gennemsnit i Region Nordjylland. 

Støvring Gymnasiums studenter havde i 2018 et eksamensgennemsnit på 7,4. Dette svarer 

fuldstændigt til gennemsnit i Region Nordjylland på 7,4 og landsgennemsnit på 7,4 målt på antallet 

af elever. 

Disse gennemsnit omfatter imidlertid stor spredning. I Region Nordjylland fra lå skolernes 

eksamensgennemsnit på stx fra 6,8 til 7,9. Fem gymnasier havde gennemsnit over 7,4, otte havde 

gennemsnit under 7,4. Støvring G. på netop 7,4.   

Resultat delvist nået.  

 Fastholde højt fagligt og pædagogisk niveau samtidig med reduktion i statstilskud.  

Det faglige og pædagogiske niveau er kerneydelsen. Som konsekvens af gymnasiereformen har 

ledelse og medarbejder løbende implementeret og justeret de mange reformelevener. Fagenes 

indhold, AP, NV, tværfaglige forløb, nye prøveformer, forsøg og udviklingsarbejde, talentarbejde, 

vort internationale program m.m. Med afsæt i ordet ”fastholde” er der udarbejdet detaljerede 

opgavefordelinger for kommende skoleår til alle lærerne, opgavefordelingen tager i høj grad afsæt 

i uændrede faktorer for såvel opgaveretning og forberedelse i forhold til skoleåret 18-19. Det sker 

i henhold til budgetskitse for næste skoleår, hvor der regnes med en reduktion i 

undervisningsudgifter fra 29,6 mio. kr til 27,9 mio. kr.  

Resultat nået.  

En udviklingsorienteret institution 

 Pædagogisk seminar med fokus på elever, præstationskultur og arbejdsmiljø. 
 
Vi har afviklet pædagogisk seminar d. 24-25.10 med oplæg om elevernes præstationskultur, om 
søvn relateret til lærernes arbejdsmiljø og i sammenhæng med det digitale både elevadfærd og 
klasserumskultur. I forlængelse af dette har lærerne arbejdet med at skabe en fælles 
klasserumskultur omkring anvendelse af devices i undervisningen. 
 
Resultat nået. 
 

 Deltagelse i forsøg med Samfundsfag B om innovation og eksamensprojekter 

 Deltagelse i regionalt udviklingsforløb med fokus på at arbejde digitalt i naturvidenskab 
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Vores samfundsfag B med afslutning i 2020 deltager i det nationale forsøg om innovation og 
eksamensprojekter, og vi har med forskellige hold i naturvidenskab deltaget i første år af et 
flerårigt projekt om at arbejde digitalt i naturvidenskab. Lærerne har været på udviklingskurser og 
eleverne har i høj grad taget programmeringsdelen til sig.  
 
Resultat nået. 
 

 Udvikling af samarbejde med folkeskoler i naturvidenskab 

 Udvikle samarbejde med Ungdomsskolen om spansk tilbud. 
 
I forhold til folkeskolerne har vi haft et pilotprojekt om et samarbejde i naturvidenskab med en 
folkeskole, og det udvides til flere skoler næste år, og vi har i år for første gang haft spansk for 
folkeskoleelever hver fredag eftermiddag med ca. 25 elever. 
 
Resultat nået. 
 

 Faggruppemøder med deltagelse af ledelsen med fokus på at arbejde med det digitale  
 
To repræsentanter fra ledelsen har afholdt faggruppemøder med alle faggrupper med fokus på 
arbejdet med det digitale og på implementeringen af gymnasiereformen. 
 
Resultat nået.  
 
Skolens indre liv 

 Evaluering og justering af studie- og ordensregler i henhold til ungdomskultur og ændrede 
samfundsnormer.  

 
Studie- og ordensreglerne er justeret på flere punkter. Eksempelvis er indført, at studieturene som 
udgangspunkt er alkoholfrie, og der er gennemført undersøgelse om rygning. Den sidste 
undersøgelse er sket i samarbejde med rusmiddelkonsulenten i Rebild Kommune.  
 
Resultat nået.  
 

 Gennemførelse af trivselsmåling for elever og opfølgning på denne. I forlængelse heraf 
supplerende gennemførelse af undervisningsmiljøvurdering og opfølgning på denne.  

Der er gennemført en trivselsmåling om den sociale og den faglige trivsel, undersøgelsen viser et 
særdeles flot resultat for Støvring Gymnasium i sammenligning med andre gymnasier. 
Undersøgelsen er præsenteret og drøftet i elevråd og PR. Der mangler at blive konkluderet i 
arbejdsgruppe herom, ligesom undersøgelsen vil blive suppleret med en 
undervisningsmiljøvurdering (det æstetiske undervisningsmiljø). 

Resultat delvist nået.  
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 Gennemførelse af arbejdspladsvurdering (APV) for alle medarbejdere og opfølgning på 
denne. 

Arbejdsmiljøudvalget har besluttet at udskyde det til efteråret 2019, da vi ønsker at APV´en for 
lærernes vedkommende skal udgøres af deltagelse i Professionel Kapital undersøgelse i GL-regi. 
Denne løber af stablen til september. Efter aftale med de øvrige medarbejdergrupper 
gennemføres deres APV på samme tidspunkt. 

Resultat ikke nået.  

 Støtte elevrådet i arbejde med handleplaner og udvikling af skolens elevkultur.  
 
Elevrådet har handleplaner for 2018-2020, og der skal udarbejdes nye handleplaner i foråret 2020. 
Igen i år er der taget mange initiativer til styrkelse af elevkulturen, initiativer der refererer til 
elevrådet. En lang række aktiviteter er fortsættelse og udvikling af kendte, som eksempelvis 
integration af ny 1.g-årgang i fællesskabet, fastholdelse af skolens musikliv og sport. Andre er nye, 
det drejer sig eksempelvis om ude-aktiviteter ved ”fuglebadet”. Et andet eksempel er et aktivt 
miljøudvalg, der får tildelt ”Det grønne miljøflag”. Ledelsen har aktivt bakket op om de mange 
initiativer.  
 
Resultat nået.     
 
Renovering  

 Skabe mødefaciliteter og bedre arbejdspladser for rengøring og pedelgruppen.  
 
En renovering og nyindretning af arbejdsrum og mødelokaler for pedel og rengøring er afsluttet i 
foråret 2019 efter et halvt års arbejde.  
 
Resultat nået.   
 
Persondatalov  

 Implementering af ny persondatalov, herunder efteruddannelse og IT løsninger 
 
Der er udarbejdet informationssikkerhedspolitik, artikel-30 betegnelse og risikovurderinger, som 
tilsammen beskriver hvilke typer af data vi har, og hvilke retningslinjer vi følger i behandling af 
disse. Derudover har vi indhentet samtykkeerklæringer fra elever og medarbejdere til behandling 
af følsomme data. Vi informerer alle nuværende og kommende ansatte samt elever om deres 
rettigheder i forbindelse med persondataforordningen.  
Informationssikkerhedsudvalget er efteruddannet via løbende ERFA-møder gennem ITS og mindre 
møder med databeskyttelsesrådgiveren. Derudover har vi kørt et awareness program via 
cyberpilot.dk over for alle ansatte med opfølgning på deltagelse. Af nye IT-løsninger kan især 
nævnes implementering af det digitale arkivsystem IMS-arkiv samt justeringer af Lectio og 
brugerrettigheder. 
 
Resultat nået.  
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Ekstrarammen (50.000 kr.) 
Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for 
institutionen. 
 
Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne 
anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre 
læringsaktiviteter. 
 

 Implementering af gymnasiereform, hvor eleverne undervises flere timer. 
Gymnasiereformen er implementeret i 1g og 2g med de nye elementer som f.eks. 130 timers 
puljen. I enkelte fag har det vist sig vanskeligt med nuværende struktur at få plads til flere 
undervisningsmoduler. Vi er i proces med at optimere strukturen, så der kan blive plads til de 
ekstra moduler.  
 
Resultat delvist nået.  
 

 Implementering af besparelser.  
Som følge af omprioriteringsbidraget og som følge af at den største årgang i skolens historie blev 
dimitteret i juni 2018, er budget for 2019 beskåret med ca. 10%. Implementering af disse 
besparelser er i gang i alle personalegrupper – lærere, administration/ledelse, pedel, rengøring og 
kantine. Planer for de største personalegrupper – lærerne, administration/ledelse er på plads. 
Rengøring, pedel og kantine hænger sammen, og der forventes aftaler om besparelser i 
størrelsesordenen også 10% her.  
 
Resultat nået.  
 
 
En målrettet indsats mod frafald 

 Mentorordning til elever, der har behov herfor. 

 Tilbud om støtte til elever der er grænsende til ordblinde eller tilsvarende for 
dyskalkulikere  

 Støtte til svagtseende og hørehæmmede 
 
I alt 35 elever er blevet tilbudt mentorstøtte eller specialpædagogisk støtte (9 i 1.g, 11 i 2.g og 15 i 
3.g). Her er ordblindhed og talblindhed (dyskalkuli) i overtal. Ud over mentor tilbydes elever med 
ordblindhed desuden IT-pakker mv, mens elever med talblindhed tilbydes faglige støttetimer.  
Desuden har vi elever med hørenedsættelse, synsproblemer, ADHD, aspergers, diabetes, tourette 
m.v., de er ligeledes tilbudt mentor og forskellige støtteordninger.   
 
Resultat nået. 
 

 Uddannelse af ny læsevejleder 
En læsevejleder ønsker at stoppe, imidlertid blev det i forlængelse af besparelserne besluttet ikke 
at uddanne en ny læsevejleder. I kommende skoleår reduceres læsevejledningen med 15%, og der 
vil kun være 1 læsevejleder fremover til at varetage hele læsevejledningen.  
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Resultat ikke nået.  
 
Resultatløn 
 
Det maximale beløb, der kan udbetales i resultatløn er 70.000 kr i basisramme og 50.000 kr i 
ekstraramme. Resultatlønnen udbetales i august 2019.  
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