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Resultatlønskontrakt for direktør Maria Dyhrberg Rasmussen / 2020 

Indledning 

Resultatlønskontrakten 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 8. oktober 2019. 

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 2020.  

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 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 samlede 

virke understøtte opfyldelsen af Randers Social- og Sundhedsskoles visioner og målsætninger. 

Resultatløn i alt 

Der er tilknyttet en resultatløn på kr. 120.000 til kontrakten. Udbetalingen af det fulde beløb forudsætter en 100 % opfyldelse af nedenstående 

målkrav. Målkravene vægtes således, at deres vigtighed og omfang afspejles i resultatlønnen.  
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Indsatsområder 

 Indsatsområde Indsatser, mål og målindikationer Andel af 

samlet 

resultat 

1 Et godt økonomisk 

styringsgrundlag for skolens 

prioriteringer og 

dispositioner 

  

 

Skolens økonomi er udfordret, 

hvilket aktualiserer behovet for 

udvikling af et godt 

styringsgrundlag til brug for 

løbende vurdering af evt. behov 

for at iværksætte korrigerende 

økonomiske initiativer. 

 

 

Indsatser og mål; 

1. Der udvikles et godt økonomisk styringsgrundlag til brug for at træffe 

hensigtsmæssige økonomiske vurderinger, prioriteringer og dispositioner i forhold til 

at identificere og handle på behov for at iværksætte korrigerende økonomiske 

initiativer. 

 

2. Der er iværksættes en proces for at identificere mulige økonomiske 

(drifts)effektiviseringer i form af øgede indtægter eller reducerede udgifter. 

 
3. Arbejdet med implementering af nyt elevadministrativt system fortsættes 

(obligatorisk skift) 

 

Målindikatorer; 

 Forudsætningerne for budget 2020 fastholdes og forbedres 

 Der er udviklet et styrket økonomisk styringsgrundlag  

 En mere langsigtet økonomiplanlægning er implementeret 

 Nyt elevadministrativt system er implementeret og der er etableret administrative 

arbejdsgange i Uddata+, som sikrer god drift samt optimering af arbejdsgange 

25 % 

2 Rekruttering og 

gennemførsel 

 

Den nye praktikpladsaftale 20-

21 for social- og 

sundhedsuddannelserne fordrer 

at skolen nytænker sin 

rekrutterings – og 

fastholdelsesindsats.  

 

 

 

Indsatser og mål; 

1.  Der udarbejdes ny rekrutteringsstrategi for at sikre rekruttering til skolens uddannelser 

i forhold til dimensioneringsaftalen for 2020 for skolens social- og sundhedsuddannelser. 

I strategien er der eksplicit fokus på understøttelse af øget aktivitet på skolens afdeling i 

Grenå 

 

2. Den interne vejledningsindsats i f.t. igangværende elever udvikles fortsat. Flere elever 

skal gennemføre deres uddannelse, herunder skal særligt overgangsfrekvensen mellem 

GF2 og hovedforløb øges 

 

3. Skolen har en særlig indsats knyttet til elevernes fravær. Der udarbejdes en strategi 

med fokus på en tidligere og tydeligere indsats omkring elever med fravær med det 

formål at reducere frafald. 

 

25 % 
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4. Der udarbejdes beskrivelser af og strategi for udvikling af et studiemiljø omkring 

uddannelserne på Randers Social- og Sundhedsskole som helhed, både før og efter 

skoledagen. Som afsæt herfor gennemføres undervisningsmiljøvurdering. 

 
5. Kollaborative lærersamarbejder etableres i alle uddannelsesområder og danner afsæt for 

team- og individuelle indsatser til at øge kvalitet i undervisningen og styrke 

gennemførelsen. 

 

Målindikatorer; 

 Søgning til skolens uddannelser er øget i forhold til 2019 

 Fastholdelse og udbygning af gennemførelsesraten på de enkelte uddannelser, 

herunder optimering af overgangsfrekvens mellem GF2 og hovedforløb.  

 Dokumentation for at der har været særlig fokus på elevernes fravær herunder 

opfølgning på fravær.  

 Dokumentation for at der er etableret et levende studiemiljø på skolen som 

understøtter elevernes daglige trivsel og som afspejler skolen som en 

ungdomsuddannelsesinstitution 

 Elevernes trivsel målt på ETU 2020 ligger på niveau med 2019 

3 Læringsmiljøer som 

understøtter uddannelsernes 

fremtidige behov og krav 

 

Vi uddanner til et erhverv som i 

høj grad er i udvikling og 

bevægelse i forhold til 

færdigheder, viden og 

holdninger. Skolens uddannelser 

skal til hver en tid afspejle det  

erhverv, vi uddanner til.  

 

Det fordrer, at skolen bevarer 

en kontinuerlig opmærksomhed 

på etablering og udvikling af 

læringsmiljøer som afspejler og 

reflekterer erhvervets rammer 

og dets lærings- og 

udviklingsmuligheder.  

Indsatser og mål; 

1. Analyse af skolens læringsmiljøer og udviklingspotentialer 

2. I dialog og samarbejde med praksis videreudvikler og implementerer skolen 

læringsmiljøer på uddannelserne som understøtter;  

a. Simulerede læringsmiljøer på begge sundhedsuddannelser 

b. Læringsforløb med fokus på udvikling af innovativt aftryk i uddannelserne, i 

samarbejde med praksis 

c. Brug af digitale læringsteknologer i uddannelsesforløbene, herunder særligt fokus på 

VR og AR 

 
Målindikatorer; 

 Analyse er gennemført og potentialer identificeret. En handlingsplan er udarbejdet 
og iværksat 

 Læringsmiljøer er udviklet og iværksat i tæt dialog og samarbejde med praksis og 
andre relevante samarbejdspartnere 

20 % 
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I 2020 vil skolen sætte særligt 

fokus på digitale læringsforløb, 

simulation og innovation. 

4 En stærkere og tydeligere 

kompetencepartner på VEU-

området 

 

Skolens efter-

videreuddannelsesaktivitet har 

gennem de senest år været 

nedadgående, samtidig med at 

samarbejdspartnere i høj grad 

udtrykker mangel på mere 

kvalificeret og specialiseret 

arbejdskraft, kræver at skolen 

nytænker sin indsats omkring 

VEU-aktiviteter 

 

Indsatser og mål; 

1. Der udarbejdes ny strategi for efter- og videreuddannelsesområdet  

2. Intensiveret kvalificeret opsøgende kontakt til arbejdsgiverne og andre relevante 

aktører inden for skolens brancheområder med henblik på at øge AMU-aktivitet og 

imødekomme branchens kompetenceudviklingsbehov.  

3. Skolen er en aktiv og tydelig samarbejdspartner i implementering af prøver på AMU-

uddannelserne  

 

Målindikationer;  

 AMU-aktiviteter er minimum på niveau med 2019 

 Ny strategi for efter-videreuddannelsesområde er beskrevet, og handlinger iværksat 

 Dokumentation for handlinger omkring intensiveret opsøgende kontakt med 

samarbejdspartnere 

 Skolen har implementeret prøver på alle AMU-uddannelser og er aktiv i evaluering 

af prøvetilrettelæggelsen 

10 % 

5 Ny formuleret strategi 2023 

 

Ny formuleret strategi 2020 

- 2023, som understøtter 

tydelighed i prioriteringer, en 

fælles læringskultur og 

understøtter en professionel 

læringskultur og 

sammenhængskraft på skolen. 

Indsatser og mål; 

1.  Der udarbejdes en proces for en tværorganisatorisk inddragende strategiproces 

som bygger på fundamentet af strategi 2020 

2. Der udarbejdes en ny ”strategi 2023” for skolen, som afløser den nuværende 

”Strategi 2020”.  

 

Målindikatorer;  

 Bestyrelsen har fået fremlagt og godkendt en plan for arbejdet med en ny strategi 

2023  

 At der senest på bestyrelsesmødet i december 2020 er godkendt en ny strategi for 

skolen. 

20 % 
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Resultatvurdering og evaluering 

Ved kontraktens udløb udarbejder direktøren en rapport, der beskriver realiseringen af de i resultatkontraktens angivne mål. Direktøren er selv 

ansvarlig for at dokumentere, hvorvidt kontraktens mål er opfyldt.  

Målopfyldelsen vurderes endeligt af bestyrelsen, efter at bestyrelsen og direktøren i fællesskab har bedømt målopfyldelsen. Vurderingen finder sted 

i marts 2021. 

Der vil i kontraktperioden være en løbende dialog mellem aftalens parter med henblik på, at parterne er orienteret om status for målopfyldelsen. 

Kontrakten midtvejsevalueres i september 2020. 

Såfremt der indtræder sygdom, eller direktøren ophører i sin stilling, opgøres kontrakten til dato, og resultatet vurderes med henblik på at kunne 

tage stilling til resultatlønnens eventuelle udbetaling og størrelse. 

Kontraktændringer 

Genforhandling / justering af kontrakten i kontraktperioden kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er 

indgået, og når parterne er enige herom. Efter enighed mellem parterne kan der i løbet af kontraktperioden tilføjes eller fjernes aktiviteter i forhold 

til det aftalte. 

Underskrift 

Godkendt på bestyrelsesmøde den 24. marts 2020 

 

Randers, den 26. marts 2020  

 

 

_____________________   ________________________ 

Poul Søe Jeppesen   Maria Dyhrberg Rasmussen 

Formand for bestyrelsen   Direktør 


