ResultatIonskontrakt Haderslev Katedralskole 2017-2018

Formål med kontrakten.
Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i
Haderslev Katedralskoles opgavevaretagelse samt understøtte rektors arbejde for at opnå
de opstillede mål for skoleåret 2017/18 for Haderslev Katedralskole.

Parter og gyldighedsperiode
Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Haderslev Katedralskole ved formand Ann
Højbjerg Clarke og rektor Ruth Birgitta Funder. Kontrakten er gældende i perioden fra
d.1. august 2017- 31. juli 2018.

Resultatløn
Det maximale beløb der kan udbetales i resultatløn er på 70.000 kr. under basisrammen
og 50.000 kr. under ekstrarammen, da elevtallet på skolen ved tælledagen var under 1000
elever.
Resultatlønnen udbetales ultimo september måned 2018

Resultatvurdering og evaluering
Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om
status for målopfyldelsen. Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der
beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor i hvilken
udstrækning kontraktens mål er opfyldt. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten og fastsættes efter gældende regler.
Ved fratrædelse i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden efter indstilling fra
rektor i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på
en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsen ved
periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad.

Basisrammen med væqtanqivelser:

a. Opfølgning på igangsættelse af reformen på årgang 2017, samt
implementering af de resterende elementerne i reformen, så der sikres
sammenhæng og kontinuitet i undervisningen under de nye rammer for
fortsætterårgangen under reformen.
Vægt: 35 %

Formålet er at få evalueret og foretaget de nødvendige justeringer i forhold til år 1
med reformen på stx og hf, samt implementering af elementerne i reformen i forhold
til fortsætterårgangene på stx og hf i relation til skoleåret 2018/2019.
For dokumentation redegøres for de justeringer af reformen, som evalueringen af
år 1 med reformen har afstedkommet. I forhold til implementering af reformen på
fortsætterårgangene skal der mindst være to konkrete tiltag, som har været med til
at sikre reformens videre implementering på fortsætterårgangene.

b. Igangsættelse af pædagogisk udviklingsarbejde på stx og hf. Endvidere
søges, i forbindelse med uddannelserne, et øget samarbejde med det
omlæggende samfund.
Vægt: 35 %.
Formålet er at igangsætte og videreudvikling af et længerevarende pædagogisk
udviklingsarbejde, der understøtte læringen hos den enkelte elev i arbejdet med de
faglige mål i undervisningen. Ligeledes fokuseres på udvikling af samarbejde med
ekstern(e) samarbejdspartner(e) for at øge læring og lokalt engagement.

For dokumentation redegøres for igangsættelse af mindst 1 længerevarende udviklingsprojekter, hvor processen der understøtter fremdriften i udviklingsprojektet
indgår som dokumentation for arbejdet med projektet. 1-2 forløb gennemført i
samspil med offentlige eller private partnere.
c. Igangsættelse af det første delprojekt under den 4-5 årige strategi, der skal
sikre, at Haderslev Katedralskole fortsat udvikler sig som en moderne skole,
der giver undervisningen og skolekulturen optimale rammer at udfolde sig
under. Det første delprojekt har fokus på etablering af flere fællesområder.
Vægt 30%.
Formålet er at få klargjort det første delprojekt, der har fokus på etablering af flere
fællesområder, sådan at eksekvering af projektet kan tage sin begyndelse i forår
2018.

For dokumentation udarbejdes en redegørelse for den finansielle side af projektet,
samt en redegørelse for forløbet af arbejdet med eksekvering af projektet gennem
skoleåret 2017/2018.

Ekstrarammen med vægtangivelser:
a. Fastholdelse af arbejdet med sikre den økonomiske tilpasning af skolen til et
fortsat lavere taxameter frem til og med 2021.
Vægt 45%

Formålet er at sikre at vores tilpasningstrekant holder retning i den fortløbende tilpasningen til et lavere taxameter frem til og med 2021, sådan at der fortsat er rum til
såvel pædagogisk udvikling som skoleudvikling.
For dokumentation redegøres for den samlede økonomiske udvikling i forhold til
de 3 væsentlige elementer, som udgør grundstenene i tilpasningstrekanten. Dvs, en
redegørelse for hvordan timestyringen, effekten af sparestrategien samt målsætningen om 10-stx klasser og 2 hf klasser lykkes i forhold til at fastholde den
overordnede målsætning om at fastholde ressourcen til undervisning.

b. Frafald: Vægt: 35 % (obligatorisk).
Formålet er at sikre fastholdelse af de elever, som vi optager på et stx- forløb eller
på et hf-forløb.
For dokumentation fremlæggelse der statistik, som beskriver frafaldet på stx og hf.
For fuldudmøntning skal der være et frafald på fortsætterårgangene på maksimal
5 °A og en gennemførelsesprocent på mindst 90 % på stx og på mindst 85 % på hf.
Desuden skal der indgå beskrivelse af tiltag, som der er gennemført med udgangspunkt i en handleplan for at reducere frafaldet.

c. Lærernes læringsaktiviteter: vægt: 20 % (obligatorisk).
Formålet er at planlægge sådan, at give eleverne får mere tid sammen med
lærerne under forskellige former for læringsaktiviteter.
For dokumentation redegøres for nye aktiviteter, som sikrer eleverne læringstid
sammen med læreren. For fuldudmøntning skal der være etableret mindst en ny
aktivitet, som sikre eleverne mere tid med læreren.

Kontraktændringer
Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af
det grundlag, hvorpå kontrakten el indgået og når parterne er enige herom. Begge parter
kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten.

Haderslev d.23. oktober 2017
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Ann Højbjerg Clarke, bestyrelsesformand

Ruth Birgitta Funder, rektor

