Resultatlønskontrakt for rektor ved Aalborg Studenterkursus for august
2017 – juli 2018
Formål med kontrakten
Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Aalborg
Studenterkursus opgavevaretagelse samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for
studenterkursus i skoleåret 2017-18.
Parter og gyldighedsperiode
Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Aalborg Studenterkursus ved formand Martin Rovs Hansen
og rektor Ole Droob. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. august 2017 – 31. juli 2018.
Resultatmål
Basisramme:
1) Økonomi
2) Gymnasiereformens implementering
3) Rekruttering
Ekstraramme:
1) OK 13 – en forøgelse af den tid lærerne er sammen med eleverne.
2) Fastholdelse
3) Søgning til videregående uddannelser
De anførte indsatsområder vægtes i den samlede resultatvurdering, jf. %-angivelserne i kontraktens bilag 1.
Resultatløn
Det maximale beløb der kan udbetales i resultatløn er i henhold til de af ministeriet fastsatte rammer for
skoler med 500-999 elever er 70.000 kr. i basisrammen og 50.000 i ekstrarammen. Resultatlønnen
udbetales senest i september måned 2018.
Resultatvurdering og evaluering
Der vil i kontraktperioden være løbende dialog mellem 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. På baggrund af
rapporten beslutter bestyrelsen i hvilken grad der er sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af
målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten.

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