Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2018-1.juli 2019
Indsatsområde

Økonomi

Status

Basisramme

Målsætning

At overholde skolens
vedtagne
besparelsesplan

Vægt Indikatorer
i%
30

Rektor skal sørge for at
besparelsesplanen
overholdes, hvad angår
skabelse af det ønskede
årlige overskud.
Rektor skal sørge for at
årets resultat ender
mellem 750.000 i overskud
og 0.

Rekruttering

Basisramme

At sikre antallet af
direkte søgende
efter 10. klasse
stiger.

40

Der skal ske en øget
rekruttering af elever der
vælger ASK som førstevalg
direkte efter efterskole/10.
klasse. Der skal ske direkte
optag fra mindst 4
forskellige efterskoler/10.
klasser af denne type
elever. I alt skal der komme
mindst 8 direkte fra
efterskoler.
UU Aalborg skal afholde
møde på ASK hvor de
orienteres om den 2-årige
stx.

Handleplaner

Rektor skal sørge for at besparelsesplanen overholdes og
at årets resultat passer indenfor de angivne rammer
gennem tæt dialog med skolens økonomichef.
Rektor skal sørge for god dialog med de ansatte således
at der ikke sker mærkbar kvalitetssænkning i forbindelse
med effektiviseringerne.

Der skal arbejdet endnu mere intensivt for at få kontakt
til efterskolerne/10. klasserne gennem samarbejde om
brobygning, forældreaftener osv.
UU skal igen overtales til at besøge ASK så vi får
orienteret alle deres vejledere grundigt om den 2. årige
stx.

Studenterkurserne
foreningsarbejde

OK13

Basisramme

Ekstraramme

Som formand til
stadighed at sørge
for et godt og tæt
samarbejdsklima
mellem de 6
studenterkurser.

30

Rektor skal sørge for at der
afholdes mindst 4 årlige
møder mellem
studenterkursuslederne.
Rektor skal tage initiativ til
at skolerne samarbejder så
godt som muligt på så
mange områder som
muligt.

At lærerne er mere
sammen med
kursisterne

30

Rektor skal gennem sin position som formand for landets
studenterkurser indkalde til 3 chefmøder (dagsmøder) og
et døgn-møde for alle skolernes samlede ledelser. Rektor
laver dagsorden og er ansvarlige for arrangementet
uanset hvilken skole mødet finder sted.
Rektor skal repræsentere studenterkurserne overfor
ministerier, samarbejdspartnere osv.
Rektor skal arbejde målrettet for at studenterkurserne
får ændret lovgivningen på sigt således at der gives
mulighed for optagelse af elever direkte efter 9. klasse.

Der skal årligt gives hver
elev på skolen 100 timer
mere tid med en lærer end
tidligere.

Rektor skal sørge for at følge planen for at der gives hver
elev 100 timer mere lærertid end tidligere.
Der inddrages både talentarbejde, omlagt skriftlighed og
lektiecafé i timerne.

Fastholdelse af
kursister

Ekstraramme

At fastholde så
mange kursister som
muligt på
uddannelsen.

30

Målsætningen er at mindst
79 % af kursisterne
kommer igennem
uddannelsen på normeret
tid.

Rektor skal gennem valgte organisering af
fastholdelsesarbejdet på skolen sørge for at dette
arbejde udmunder sig i det ønskede resultat.

Science-klassen
realiseres

Ekstraramme

At der oprettes en
science-klasse i
skoleåret 2019-20

40

At der oprettes en scienceklasse med mindst 20
egnede elever til skoleåret
2019-20.

Rekrutteringsstrategien for science-klassen skal følges
således at både markedsføring og direkte rekrutteringen
udmønter sig i oprettelse af en science-klasse kommende
skoleår.
Markedsføringen skal i samarbejde med Nordjyske
indrettes således at det komplimentere målsætningen.
Rekruttering skal ske gennem kontakt til alle relevante

skoler, efterskoler, privatskoler, politikere, UU og andre
der positivt kan have betydning for opnåelses af målet.
Uanset SKAL der skaffes 20 elever i samarbejde med
skolens studievejledning.

