Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2017-1.juli 2018
Indsatsområde

Økonomi

Status

Basisramme

Målsætning

At ajourføre skolens
vedtagne
besparelsesplan

Vægt
i%
30

Indikatorer

Handleplaner

Rektor skal sørge for at
revidere besparelsesplanen, og sørge for at den
overholdes, hvad angår
skabelse af det ønskede
årlige overskud.

Rektor skal lave nye besparelsesberegninger, der med
udgangspunktspunkt i en revision af den eksisterende
skal indeholde forventede indtægter, udgifter og
forventet overskud i en årrække fremad.

Til denne revision vil
princippet om en alt-andetlige beregning fjernes og de
skønnede kommende
udgifter vil blive inddraget.

Planen er mere ambitiøs end den tidligere, og der
opstilles klare forudsætninger. Disse forudsætninger
bliver vigtige i forhold til de afvigelser der uundværligt vil
komme og som er vigtige for medarbejderne i deres
forståelse af behovet for besparelserne.
Planen skal forelægges bestyrelsen, og de ansatte, i dette
skoleår.

Rektor skal sørge for at
årets resultat ender
mellem 1 mio. i overskud
og 0.
Gymnasiereformens
implementering på
skolen

Rekruttering

Basisramme

Basisramme

At sørge for at den
nye reform
implementeres efter
hensigten uden at
skabe unødig
usikkerhed blandt de
ansatte

30

At sikre antallet af
direkte søgende

40

Rektor skal sørge for at alle
centrale aspekter af
reformen inddrages på
skolen: Det gælder valg af
nye studieretninger, nyt
SRP, puljetimer,
naturvidenskabeligt
grundforløb og dannelse.

Rektor skal have de nye studieretninger på plads senest
1. november 2017. Dette efter inddragelse af skolens
undervisere.

Der skal ske en øget
rekruttering af elever der

Der skal arbejdet endnu mere intensivt for at få kontakt
til efterskolerne/10. klasserne gennem samarbejde om

Rektor skal have en plan for de øvrige forhold klar således
at der ved planlægningen af næste skoleår er fuld klarhed
over reformens konsekvenser på de nævnte parametre.
Underviserne skal inddrages løbende i planlægningen.

efter 10. klasse
stiger.

vælger ASK som førstevalg
direkte efter efterskole/10.
klasse. Der skal ske direkte
optag fra mindst 3
forskellige efterskoler/10.
klasser af denne type
elever. I alt skal der komme
mindst 5 direkte fra
efterskoler i modsætning til
2016 hvor der kom 1.

brobygning, forældreaftener osv.
UU skal igen overtales til at besøge ASK så vi får
orienteret alle deres vejledere grundigt om den 2. årige
stx.

UU Aalborg skal afholde
møde på ASK hvor de
orienteres om den 2-årige
stx.
OK13

Ekstraramme

At lærerne er mere
sammen med
kursisterne

30

Der skal ske planlægning
for at der årligt gives hver
elev på skolen 100 timer
mere tid med en lærer end
tidligere.
Desuden skal der ske en
reduktion af forberedelsen
til undervisningen på
enkeltfag/GSK således at
der samlet set sker en
forøgelse af Lærer/elev
tiden.

Fastholdelse af
kursister

Ekstraramme

At fastholde så
mange kursister som
muligt på

40

Målsætningen er at mindst
79 % af kursisterne
kommer igennem

Der skal udarbejdes en plan der afstedkommer at der
gives hver elev 100 timer mere lærertid end tidligere.
Planen skal tage hensyn til både fastholdelse og
talentudvikling således at vi styrker de faglige og
studiemæssige kompetencer for alle skolens elever.
Planen skal være klar til realisering fra skoleåret 2018-19
for alle skolens 1. års elever.

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

uddannelsen.

Flest muligt tager en
videregående
uddannelse

Ekstraramme

At sikre så stor en
overgang til de
videregående
uddannelser som
muligt

uddannelsen på normeret
tid.
30

At der motiveres til
videreuddannelse gennem
tæt samarbejde med
studievalg og diverse
relaterede arrangementer.
55 % eller mere skal
optages på en
videregående uddannelse
direkte efter de forlader
ASK
Der skal deltage mindst 20
elever i studiepraktik.

Støtte studievalgs repræsentant på skolens i sit arbejde
Støtte studievejledningens arbejde med at finde elever
der ønsker at komme i studiepraktik.

