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Resultatlønskontrakt 2016 – evaluering  

Basisramme 

Emne Evaluering Vægtning Mål-
opfyldelse 

Resultat 

1. Fokus på uddannelserne og 
rekruttering 

 Sikre at flere unge vælger 

uddannelsesområdet sundhed-, 
omsorg og pædagogik ved 

optaget til august 2016 
(udgangspunktet er 70 tilmeldte 

elever på grundforløb 1 

sommeren 2015). 

 Markedsføre EUX fra sommeren 
2016 og etablere de nødvendige 

aftaler for at gennemføre EUX på 

skolen. 

 

 Etablere et bæredygtigt 
samarbejde med kommunerne om 

rekrutteringen til uddannelserne 
med særlig fokus på 

Djurslandsafdelingen. 

 

 

I sommeren 2016 er der tilmeldt 73 
elever til GF1. Der er således flere 

unge, der har valgt vores 

uddannelsesområde end der var i 

2015. 

 

 

 

Der har været gjort en stor og 

dygtig indsats for at markedsføre 
EUX, så der var opstart august 

2016, med 15 elever 

velkvalificerede og dygtige elever.  

Skolen har i 2016 deltaget i flere 

møder med hhv. Finn Mikkelsen og 
Per Larsen (de to kommuners 

skolechefer), med henblik på 
drøftelse og etablering af et 

systematisk samarbejde med Nord- 
og Syddjurs kommuner vedr. 

rekruttering. 

Vi deltager i projekt Smart-Skills, 
hvor skolen har taget initiativ til et 

projekt, hvor der udarbejdes en 

 

30 % 

 

100 % 

 

30 % 
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systematisk tilgang til samarbejdet 
omkring erhvervsuddannelserne, 

UU og folkeskolerne i de to 

kommuner. 

Vi samarbejder tæt med UU-

Djursland 

Vi er en del af EUD10 i begge 

kommuner. 

2. Fokus på elevens læring 

 Udarbejde handlingsplan for 

implementering af skolens 
pædagogiske strategi (strategi 

2016–2018).  

 

 

 Elevtilfredsheden ligger i ETU i 

2015 på en samlet vurdering på 
86. Undervisernes forberedelse 

ligger på 76, undervisernes 

respekt på 80, undervisernes 
pædagogik og didaktik på 78 og 

undervisernes mål og feedback på 
71. Elevtilfredsheden skal samlet 

eller på mindst 2 af de øvrige 

indikatorer være steget.   

 

Der er udarbejdet en handlingsplan 

for implementering af den 

pædagogiske strategi. 
Handlingsplanen evalueres medio 

2017, men følger en forventet 

udvikling. 

 

Den samlede vurdering af 

elevtilfredshed ligger på 87  

Undervisernes forberedelse ligger 

på 79  

Undervisernes respekt og ansvar på 

83 

Undervisernes pædagogik og 

didaktik på 81 

Undervisernes mål og feedback på 

75. 

 

ETU er steget på alle 5 parametre 

med mellem 1 og 4 point. 

 

20 %     100 % 

 

20 % 
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3. Kompetenceudvikling 
 Implementering af UVM’s plan for 

pædagogisk ledelse ved, at alle 
ledere har gennemført eller er i 

gang med pædagogisk 

ledelsesmodul. 

 Udarbejde en plan, der sikrer 

kompetenceløftet for underviserne 
på baggrund af selvevalueringen 

af pædagogisk IT i undervisningen 

fra 2015.  

 

 

 

 

 

 Ansøge om projekt i SCK (statens 
center for kompetenceudvikling) 

til at udvikle en 
eksperimenterende 

hverdagspraksis over hele skolen. 

  

 Gennemføre LEAN-forløb for 
administration og 

uddannelsesvejleder omkring 

optag af elever og udarbejde plan 

for kompetenceudvikling.  

 

 

Alle ledere har gennemført eller er i 

gang med pædagogisk 

ledelsesmodul. 

 

Der er udarbejdet plan på baggrund 

af selvevalueringen og planene er 

gennemført medio 2016.  

Planene har medført yderligere 

ønsker om at blive endnu 
dygtigere, hvorfor blandt andet 

vores lokale læringsfestival 
indeholder en del workshops, som 

har fokus på mulighed for at 
udvikle yderligere IT pædagogiske 

kompetencer 

 

Projektet er ansøgt og bevilget og 

igangsat 

 

 

 

Der er i marts/april gennemført et 
LEAN-forløb med en ekstern 

konsulent for administration og 

uddannelsesvejledere. Forløbet 
viste ikke at der var behov for 

yderligere kompetenceudvikling.  

25 % 100 % 25 % 
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4. Fokus på samarbejdet med 
kommuner og andre 

uddannelsesinstitutioner  
 Udvikle en strategi for Parat til 

Uddannelse for fortsat udvikling i 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konsolidere samarbejdet omkring 

EUD10, så aftalerne fornys i 2017. 

 

 

 Etablere samarbejde med VUC om 

forløb for tosprogede på Randers 

Social- og Sundhedsskole.  

       

Der er i foråret 2016 gennemført en 
strategi-udviklingsproces med 

deltagelse af direktørerne for 
Tradium, Randers Produktionsskole 

og Randers Social- og 
sundhedsskole, med deltagelse fra 

UU og Randers Kommunes 

skoleforvaltning, jobcenter og 

ungeenhed.  

Formålet var at afsøge, om der 
kunne etableres andre former for 

samarbejder omkring unge 
kontanthjælpsmodtagere i Randers 

Kommune. Processen er netop 

afsluttet i januar 2017. 

Der er udviklet strategier for intern 

udviklingen af PTU – PTU2.0 

Der er tegnet en 2-årig kontrakt for 

PTU gældende for 2017 og 2018. 

 

Alle aftaler omkring EUD10 er 
fornyet i skoleåret 2016/17 i en 3-

årig kontrakt 

 

Der er i foråret 2016 etableret et 

samarbejde med VUC om et forløb 
for to-sprogede. Forløbet er 

udviklet i et samarbejde mellem 
VUC og vores undervisere. Forløbet 

blev udbudt til start i august 2016. 
Der var desværre ikke tilmeldinger 

nok til at forløbet kunne oprettes. 

25 % 100 % 25 % 
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Basisramme i alt  100 % % 100 % 

Ekstraordinær ramme:     

1. Initiativer, der mindsker frafaldet 

i uddannelserne i 

overensstemmelse med skolens 
handlingsplan for øget 

gennemførelse  

 

 

 

Der har været en målrettet indsats 

for at fastholde GF2-elever på 

skolen. Der har dels været arbejdet 
med pædagogiske tiltag såsom 

indførelse af lærings- og målstyret 
undervisning, klasserumsledelse og 

differentieret undervisning, 
bevægelse integreret i 

undervisningen og feedback, for at 

skabe motivation hos eleverne.  

Derudover har der været arbejdet 

systematisk på at udvikle 
uddannelsesledernes kompetencer 

til at give pædagogisk feedback til 
underviserne. Alt sammen tiltag, 

hvis effekt vil viser sig efterhånden 
som vi bliver bedre og bedre til at 

håndtere dem. 

Det konkrete frafald er ikke faldet.  

60 % 70 % 42  

2. Initiativer, der fremmer 

elevernes tilstedeværelse i 
undervisningen 

 

 Sikre informationer om elevernes 
tilstedeværelse i undervisningen i 

forhold til uddannelsesledere og 

undervisere. 

 

 

 

 

 

Der er primo 2016 udarbejdet 

analyseværktøjer, der illustrerer 

elevernes fravær på især GF2-hold. 

Værktøjerne har været i anvendelse 
i foråret 2016, men det viste sig 

efterfølgende, at såvel undervisere 
som uddannelseslederne ikke 

40 % 

 

 

 

 

 

75 % 30 % 
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 Sikre tilstrækkeligt beredskab til 
hurtig indsats mod elevers 

udeblivelse fra undervisningen og 

systematisk opfølgning på fravær.  

 

anvendte analyserne. Da det var et 
stort arbejde at trække data ud til 

analyserne, har vi valgt ikke at 

fortsætte dette arbejde.  

I efteråret har vi udarbejdet et nyt 
analyseværktøj, som vi forventer 

afprøves i foråret 2017.02.27  

Værktøjerne har for nuværende 
ikke nedbragt det gennemsnitlige 

fravær i større grad. 

 

Der afprøves forskellige tiltag, for 
at sætte så hurtigt som muligt ind 

hos elever, der ser ud til at have 
fravær. Uddannelseslederne har en 

øget opmærksomhed på fravær hos 

elever både generelt og individuelt 
og sparrer underviserne i 

håndtering af dette. 

Der er udviklet en manual, der 

beskriver hhv. kontaktlærer og 
vejleder/mentors ansvar i forhold til 

elevens fravær. 

Der er udviklet Ta’ fat, som 

fungerede i foråret 2016, hvor 

vejleder og mentor er ansvarlig for 
en systematiske indsats over for de 

elever, der har et bekymrende 

talsat fravær.  

Tiltaget videreudvikles i efteråret til 
Hold fast, også en indsats hvor 

vejleder og mentor er ansvarlig. Vi 



Evaluering. resultatlønskontrakt  
Randers, den 27.02.2017 

Maria Dyhrberg Rasmussen 
 

 

7 

 

har i efteråret været stærkt 
udfordret af 2 på hinanden følgende 

mentorer som opsiger deres stilling 
og tiltaget er derfor ikke fuldt 

udrullet endnu 

Samlet resultat Ekstraordinær ramme   100 % % 72 % 

I alt resultat samlet ramme    88,3 % 

 

Udbetaling  
 

Udbetaling på baggrund af målopfyldelse af basisrammen   𝟏𝟎𝟎 % 𝒂𝒇 𝟕𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓. 𝒙 𝟓/𝟏𝟐 =  29.166 kr. 

 

Udbetaling på baggrund af målopfyldelsen af ekstraordinær ramme  𝟕𝟐 % 𝒂𝒇 𝟓𝟎. 𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒓 𝒙 𝟓/𝟏𝟐. =  15.000 kr. 

 

Til udbetaling 44.166 kr.       =   

 

Underskrifter  
 

Poul Søe Jeppesen  Maria Dyhrberg Rasmussen 

 
 

 

 


