
 

 

 

Evaluering af Resultatlønskontakt 2017 

 

 

Resultatlønskontrakt 

mellem 

Direktør Maria Dyhrberg Rasmussen 

og 

Bestyrelsen for Randers Social- og Sundhedsskole 

2017 

  



2 
 

 

Resultatlønskontrakt for direktør Maria Dyhrberg Rasmussen / Januar 2017 

Indledning 

Følgende resultatlønskontrakt skal styrke åbenheden og gennemskueligheden i Randers Social- og Sundhedsskoles 

opgavevaretagelse. Kontrakten skal synliggøre de opgavemæssige prioriteringer og bidrage til en fortsat effektivitets- og 

kvalitetsudvikling. Den skal endvidere danne udgangspunkt for en dialog mellem kontraktens parter om den fortsatte udvikling af 

Randers Social- og Sundhedsskoles opgaver og indsatsområder. 

Kontrakten er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013. Den indeholder således en basis 

del og en ekstraordinær del. 

Kontrakten er fastlagt i samarbejde mellem direktør og bestyrelse og udtrykker derfor begge parters ønsker til Randers Social- og 

Sundhedsskoles fortsatte drift og udvikling. 

Kontraktens parter og gyldighedsperiode 

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Randers Social- og Sundhedsskole ved formand Poul Søe Jeppesen og direktør Maria 

Dyhrberg Rasmussen. Kontrakten er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2017.  

Kontraktens status 

Kontrakten er en specificering af ansvars- og kompetenceforholdet mellem parterne og har ikke status af en juridisk bindende 

kontrakt med aftaleretlige konsekvenser. Kontrakten karakteriseres som en intern kontrakt indgået mellem to parter inden for 

samme organisation på forskellige hierarkiske niveauer. 

Der er mellem underskriftsparterne en gensidig forståelse af, at kontrakten fungerer som grundlag for direktørens virke i 

kontraktens gyldighedsperiode med mindre andet aftales. Ved underskrivelsen af kontrakten forpligter direktøren sig til målrettet at 

arbejde for opfyldelsen af kontraktens mål. Direktøren skal endvidere sikre den nødvendige information til bestyrelsen omkring 

Randers Social- og Sundhedsskoles virke. 

Direktøren skal sideløbende med de i kontrakten udvalgte målområder have fokus på Randers Social- og Sundhedsskoles øvrige 

drifts- og indsatsområder, herunder politisk fastsatte målsætninger og beslutninger samt øvrige overordnede aftaler og 

beslutninger. Direktøren skal dermed i sit samlet virke understøtte opfyldelsen af Randers Social- og Sundhedsskoles visioner og 

målsætninger. 
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Resultatløn i alt 

Der er tilknyttet en resultatløn på kr. 70.000,00 til basisrammen af resultatlønskontrakten og kr. 50.000 til den ekstraordinære 

ramme af kontrakten.  

Indsatsområder 

 Mål Indsatser Indikatorer  Andel af 

samlet 

resultat 

 Basisrammen   63 % 

1 Skolens økonomi skal 

konsolideres efter 

den store 

aktivitetsnedgang i 

efteråret 2016. 

 

Budgettet for 2017 

overholdes og der 

foretages de 

nødvendige 

justeringer 

undervejs. 

a) Løbende budgetopfølgning med 

kvartalsvis afrapportering til bestyrelsen. 

 

b) Der gøres en tydelig indsats for at sikre 

og øge rekruttering til skolens 

uddannelser, samt afsøge nye 

aktivitetsmuligheder. 

 

c) Skolens administrative IT-systemer 

optimeres og der udarbejdes en plan for 

implementering af et nyt 

elevadministrativt system. 

Årets resultat i forhold til årets budget. 

 

 

20 % 

 Evaluering a. Gennem 2017 har der været en kvartalsvis 
opfølgning på budgettet. Herunder 
tilretning og fremlæggelse for bestyrelsen. 
Der er udarbejdet og gennemført et 

et besparelseskatalog og mål på 3,4 

mill er nået. 
Den markante reduktion i antal ansatte 
samt sparekataloget har givet et optimalt 
grundlag for at skaffe balance i 2018 og 
2019. Sparekataloget er fulgt løbende og 
målet er nået med en forbrugsprocent på 
87 for de berørte konti. 

 
b. Der er lavet en undersøgelse af 

muligheder for at finde yderligere 

Årets resultat er bedre end budgettet. 

 

Der er estimeret et overskud der ligger på  

2,4 millioner kr, hvilket er væsentlig over 

det budgetterede for 2017 på ca. 600.000 

kr. i underskud. 

 

Der er udarbejdet og gennemført et 

besparelseskatalog og målet på 3,4 mill er 

nået. 

 

20 % 
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praktikpladser indenfor sosu-

området. Det er indtil videre ikke 

givet resultat.Vi er dog i indledende 

forhandlinger med et vikarbureau og 

fortsat afsøgende på området. 
 

c. Der er taget en politisk beslutning om 
udsættelse af obligatorisk indkøb af nyt 
elevadministrativt system til sommer 
2019. Der har gennem 2017 været afholdt 
en en række møder i forskellige fora med 
henblik på valg af nyt elevadministrativt 
system., som vi har deltaget i. Skolen har 
lavet en analyse med henblik på 
beslutning om køb og det er besluttet at 
tage aktivt del i UDDATA+’s system og 
være en aktiv deltager i udviklingen af 
dette, således at det tilpasses skolens 
behov bedst muligt. 

2 Fortsat forbedring af 

arbejdsmiljøet.  

 

 

a) Gennemførsel af proces omkring 

understøttelse af den sociale kapital i 

undervisergrupperne  

 

b) Der gennemføres MTU for alle 

medarbejdere i efteråret 2017.  

  

Ad. a) Der effektmåles inden opstart og 

efter afslutning af proces omkring social 

kapital i undervisergrupperne. Målingen skal 

vise en stigning i oplevelsen af den sociale 

kapital blandt underviserne. 

 

Ad. b) Medarbejdertilfredsheden i 2015 lå 

samlet på 72. Dette parameter skal øges 

13 % 

 

 Evaluering a. Proces om understøttelse af den 

sociale kapital i undervisergrupperne 

er gennemført og afsluttet i 

december 2017 

b. MTU gennemført i juni 2017. 

Resultatet har været gennemgået og 

bearbejdet i arbejdsmiljøudvalget. 

Der er udvalgt og beskrevet 

indsatsområder og handleplaner for 

alle medarbejdergrupper. 

a. Der er foretaget en baselinemåling i 

marts måned og en slutmåling er 

gennemført i december måned. 

 

Resultatet viser en samlet mindre 

nedgang fra 63,1 til 59,4, i alt 3,7 %. 
De samlede resultater dækker 

generelt over meget store forskelle 

mellem de tre opdelte 

underviserområder.  

9 % 
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Målingen viser mindre fremgang på den 
samlende sociale kapital. Særligt 
fremgang på følgende spørgsmål: 

o Enighed om hvad der er de 
vigtigste arbejdsopgaver 

o Følelse af sammenhold og 
samhørighed 

o Håndtering af konflikter mellem 
medarbejdere 

o Hvor gode vi er til at give 
hinanden ideer til at blive bedre 
til at klare opgaverne 

Den viser også en særlig tilbagegang på den 
forbindende kapital og særligt spørgsmål 
vedrørende nærmeste ledelse. Dette er ikke 
overraskende, da 2017 særligt i den sidste halvdel 
har været præget af ny ledelse og ny 
ledelsesorganisering. 

 

 

b. Den samlede medarbejdertilfredshed i 

2017 er på 71 mod sidste resultat i 2015 på 

72. Set i lyset af, at vi laver undersøgelsen 

umiddelbart efter en periode, hvor skolen 

og medarbejdere har været gennem en 

langvarig afskedigelses- og 

omorganiseringsproces, må resultatet med 

status quo anses at være et tilfredsstillende 

resultat. 

 

 

3 Fokus på 

uddannelserne og 

rekruttering. 

 

a) Flere unge skal vælge 

uddannelsesområdet sundhed, 

omsorg og pædagogik ved optaget 

til august 2017.  

 

Ad. a) I august 2016 var der 72 tilmeldte på 

GF1. Dette skal som minimum øges. 

 

20 % 
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b) Flere unge skal fastholdes i et 

ungdomsuddannelsesforløb, når de 

har gennemført grundforløb 1. 

 

c) Fortsat udvikle samarbejdet med 

kommunerne om rekruttering til 

uddannelserne med særligt fokus på 

Grenaa-afdelingen, herunder særligt 

fokus på oprettelse af rammer til 

afvikling af social- og 

sundhedsassistentuddannelse i 

Grenaa fra august 2017. 

 

d) Etablere samarbejde med VUC 

Djursland og Randers VUC og HF 

om oprettelse og udbud af FVU-

forløb i dansk og matematik i 

skolen. 

 

Ad. b) I 2016 var der et frafald på 21 % i 

overgangen fra grundforløb 1 til grundforløb 

2. Dette skal sænkes med minimum 2 %. 

 

Ad. c) At der er etableret 1 sosu-

assistenthold med 20 indgåede 

uddannelsesaftaler pr. 1. august 2017 i 

Grenå. 

 

Ad. d) Der afvikles FVU-undervisning i 

skolens regi. 

 Evaluering a. Der har i 2017 igennem været 

arbejdet målrettet med 

rekruttering og der er blandt 

andet udarbejdet en ny 

rekrutteringsstrategi. Strategien 

indgår i dag som en del af de 

handlingsplaner, der er 

udarbejdet i forbindelse med 

strategi 2018 – 20 – og 

forventes derfor at have effekt 

fra 2018. Således er antallet af 

brobygningselever i februar 

2018 fordoblet fra ca. 70 elever 

til 140 elever. 

b.  

a. Der er 68 tilmeldte til grundforløbet i 

2017. Heraf 13 EUX-elever rettet mod 

SOSU-uddannelserne, hvilket er en 

fremgang på 9 elever i denne retning 

fra 2016.  

b. Frafaldet i overgangen mellem 

grundforløb 1 og grundforløb 2 var 22 

% - og der er således sket en lille 

stigning på 1 %. 

c. Der er etableret 1 sosu-assistenthold i 

Grenå med 22 indgåede 

uddannelsesaftaler i august 2017, 

samt lavet aftale om et årligt optag 

fremadrettet.  

d. Der er etableret FVU-undervisning på 

2 hjælperhold i 2017 – et i Grenå og 

et i Randers. 

12 % 
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4 Elev og 

kursisttilfredsheden 

skal fastholdes og 

udvikles.  

a) Der gennemføres en 

elevtilfredshedsundersøgelse i 

november 2017. 

 

b) Der gennemføres en evaluering af i 

VIS kvalitet efter hvert kursus.  

 

Ad. a) Elevtilfredsheden ligger i 2016 på:  

a. Den samlede vurdering af 

elevtilfredshed: 87  

b. Undervisernes forberedelse: 79  

c. Undervisernes respekt og ansvar: 

83 

d. Undervisernes pædagogik og 

didaktik: 81 

e. Undervisernes mål og feedback: 

75. 

Alle parametre skal som minimum 

fastholdes. 

 

Ad b.) Skolens gennemsnit i 2016 var 8,2. 

Dette skal som minimum fastholdes. 

 

10 % 

 Evaluering a. Elevtilfredshedsundersøgelse 

gennemført 

b. Vis Kvalitet gennemført 

a. Den samlede elevtilfredshed er i 2017 

samlet faldet til 82.  

a. Undervisernes forberedelse: 
79  78 

b. Undervisernes respekt og 

ansvar: 83  82 

c. Undervisernes pædagogik og 
didaktik: 81 75 

d. Undervisernes mål og 
feedback: 75  72 

Der er altså sket et fald som er 

gennemgående for de udvalgte parametre. 

 

b. Vis kvalitet er steget fra 8,2 til 8,3 

 

5 % 

 

  



8 
 

 

 Ekstra ramme   37 % 

5 Der arbejdes målrettet med 

prioritering og planlægning 

af undervisernes arbejdstid. 

a) Målet er, at alle undervisere 

gennemsnitlig erlægger 600 

klokketimers undervisning pr. 

år. 

 

Optimering af 

ressourceforbruget i 

undervisningen med henblik 

på at få sikret en solid 

økonomi fremadrettet. 

Herunder at der udvikles og 

implementeres 

understøttende 

styringssystemer. 

Ad. a) Gennemsnitlig erlagde underviserne 

574 klokketimers undervisning i 2016.  

Dette tal skal øges. 

 

17 % 

 Evaluering a. Målet er opfyldt 
Der er endvidere indført 
månedlig rapportering af 
undervisernes arbejdstid.  

Gennemsnitlig erlagde underviserne 600 

klokketimers undervisning i 2017. en 

stigning på ca. 5 %. 
 

 

17 % 

6 Der arbejdes målrettet med 

at øge andelen af elever der 

gennemfører deres 

uddannelse.  

 

Målet er at stoppe eller 

mindske frafaldet procentvis i 

overensstemmelse med 

skolens HØG. 

 

a) Talentspor udvikles og elever 

og den interne 

vejledningsindsats omkring 

uddannelsesmuligheder på 

højere niveauer styrkes i 

forhold til arbejdsgivere og 

elever styrkes. 

 

b) Fortsat implementering og 

udvikling af skolens 

pædagogiske strategi, 

herunder klasserumsledelse, 

feedback og 

læringsmålsstyring som er 

dokumenterede 

motiveringsfaktorer for 

eleverne. 

Ad. a) + b) Frafaldsprocent 3 mdr. efter 

uddannelsesstart lå i 2016 på;  

 

GF2-PA:  21 %, PA – hovedforløb: 5 %, GF2- 

SOSU: 21 %, Social- og sundhedshjælper: 

15 %, Social- og sundhedsassistent: 10 % 

 

 

Disse skal sænkes med gennemsnitlig 3 %. 

20 % 
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 Evaluering a. Talentspor er 

implementeret er nu en 

tydelig profil i såvel 

skolens rekrutterings- som 

vejledningsstrategi 

 

b. Implementeringen af den 

pædagogiske strategi er fortsat i 

2017 således at den pædagogiske 

strategi nu definerer metoden for 

alle uddannelserne på skolen. 

- Feedback og læringsmålstyring 

er indarbejdet i skolen OneNote, 

som bruges på alle skolens 

uddannelser nu. Arbejdet med 

læringsmål er videreudviklet som 

grundsten i al det didaktiske 

arbejde med materialer + 

undervisningsdesigns.   

Den pædagogiske strategi styrer 

endvidere kompetenceudvikling 

af underviserne ift. fx valg af 

moduler på diplom, kurser + 

projekter og strategien er koblet 

ind i samtaleskabelonen for MUS, 

hvor alle undervisere forholder 

sig til, hvordan de konkret vil 

arbejde med strategien i deres 

undervisning. 

Strategien er endvidere grundlag 

for arbejdet med pædagogisk 

ledelse i 2017, hvor 

uddannelseslederne har styrket + 

udviklet de samlede kompetencer 

i gruppen, til at udføre pæd. 

ledelse på forskningsinformeret 

niveau. Dette er centreret 

omkring samarbejdet ml de 

pædagogiske ledere og skolens 

a. + b.  

 

Frafald:  
GF2-PA:  21 %  3 % 

PA – hovedforløb: 5 %  2 % 

GF2-SOSU: 21 %  32 % 

Social- og sundhedshjælper: 15 %  11 % 

Social- og sundhedsassistent: 10 %  12 % 

 

Gennemsnitlig sænket med 18 % 

 

 

 

 

 

 

20 % 
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Phd. Forsker Anne-Birgitte 

Rohwedder.   

 I alt udmøntes    83 % 

 

 

 

 

 

Randers, den 4.4.2018 

 

 

 

_____________________   ________________________ 

Poul Søe Jeppesen    Maria Dyhrberg Rasmussen 

Formand for bestyrelsen    Direktør 


