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Resultatlønskontrakt for direktør Maria Dyhrberg Rasmussen / 2021 

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 2021.  

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.  

 

 

 

 



Indsatsområder 

relateret til skolens 

strategi 2023: 

 

Vi er sammen for at skabe bæredygtige velfærdsuddannelser i samspil med vores 

omverden 

 

❖ Vi skaber et åbent, sundt og levende læringsmiljø, hvor hver elev og kursist ønsker at være, 
lære og bidrage. 

 

❖ Vi gør en forskel for elevernes læring, trivsel og dannelse ved at sætte barren højt for 
pædagogisk og didaktisk udvikling og for kvaliteten i uddannelserne. 

 

❖ Gennem samarbejde, udvikling og innovation uddanner vi elever og kursister med stærke, 
professionelle kompetencer, så de kan agere i og påvirke en foranderlig velfærdssektor. 

 

Andel af 

samlet resultat 

Tema 1 Rekruttering 24 % 

Hvert mål 

udmøntes med  

6 % 

Indsatser, mål og 

målindikatorer 

Indsatser og mål 

1.1 Rekruttering til SSA skal øges. Der skal i 2021, i samarbejde med skolens 

samarbejdskommuner, være en særlig indsats omkring at rekruttere flere til SSA-

uddannelsen. Der udarbejdes og gennemføres en fornyet rekrutteringsstrategi og 

handleplan med eksplicit fokus på øget rekruttering til SSA.  

 

1.2 Andelen af elever som går direkte videre fra et GF2 SOSU til et hovedforløb skal 

øges. Der skal foretages en analyse som afdækker årsager til at eleverne ikke går 

direkte videre, og i forlængelse heraf skal der igangsættes tiltag som underbygger at 

flere elever går direkte videre fra et SOSU-grundforløb til et SOSU-hovedforløb.  

 
1.3 PA genetableres i Grenå. I 2016/2017 blev al skolens uddannelsesaktivitet omkring 

den pædagogiske assistentuddannelse afviklet. I 2020 har der været betydelig politisk 

interesse fra Norddjurs kommune for genetablering af PA-aktivitet i Grenå.  

Der skal etableres elevgrundlag, så der opstarter et hold PA på skolens afdeling i Grenå, 

senest i efteråret 2021. 

 

1.4 Skolens aktivitet på efter-videreuddannelse skal øges. Ekstra indsats omkring 

øgning af aktiviteten på skolens efter-videreuddannelse og særligt på det pædagogiske 

område. Der skal udarbejdes en strategi- og handleplan for øget aktivitet på 

eftervidereuddannelsesområdet. Planen skal indeholde et særligt fokus på øgning af 

aktiviteter på det pædagogiske område.  

Planen skal være udarbejdet og igangsat i første halvår af 2021.   

 



 

Målindikatorer 

Ad. 1.1  

• At der er udarbejdet en overordnet rekrutteringsstrategi for skolens SOSU-uddannelser. 

Strategien skal indeholde en eksplicit indsats omkring et tættere samarbejde med skolens 

samarbejdskommuner.  

• Fremlæggelse af initiativer der er gjort for at øge rekrutteringen.  

• Det dokumenteres, at søgning til skolens SSA-uddannelse er øget i forhold til 2020. 

 

 

Ad. 1.2 

• Beskrivelse af tiltag for er igangsat for at understøtte at flere elever går direkte videre 

• I 2021 skal andelen af elever som går direkte videre på SSH forøges (2020: 76 %)  

• I 2021 skal andelen af elever som går direkte videre på SSA forøges (2020: 81 %)  

 

Ad. 1.3 

• At der i 2021 er opstartet et hold PA på skolens afdeling i Grenå. 

 

Ad. 1.5 

• Der er udarbejdet og implementeret en strategi- og handleplan for øget aktivitet. Planen er 

fremlagt og drøftet på B-møde i juni måned.  

• At der i forhold til 2020 er sket en øgning af skolens AMU-aktiviteten og særligt på det 

pædagogiske område. 

 
Tema 2 Gennemførelse  24 % 

Hvert mål 

udmøntes med  

8 % 

Indsatser, mål og 

målindikatorer 

Indsatser og mål 

2.1 Analyse og ny organisering af gennemførselsindsats. Med afsæt i skolens 

nuværende organisering af gennemførselsaktiviteter samt midler afsat i FL 2021 

analyseres og udarbejdes der en rapport om skolens nuværende organisering omkring 

gennemførsel. Analysen danner baggrund for konstruktion af en ny organisering, som 

understøtter en mere fokuseret og specialiseret indsats omkring fastholdelse i 

uddannelsens overgange. Organiseringen skal understøtte skolens gennemførsel på alle 

uddannelser. Analyse og organisering skal være gennemført i første halvdel af 2021.  

 

 



2.2 Analyse af frafaldsårsager på skolens GF2 SOSU-hold samt SSA. Analyse skal være 

gennemført i første halvdel af 2021. Med afsæt i analysen udarbejdes en handlingsplan 

for øget gennemførsel rettet mod skolens SSA og GF2 SOSU 

 
2.3 Systematisk proaktiv screening. Afsøgning af muligheder og perspektiver i 

systematisk screening af elever forud for optag på grundforløb 2 og hovedforløb. 

Afsøgningen skal danne grundlag for en systematisk screeningsindsats på skolens 

grundforløb 2 hold. Afsøgning beskrevet og afsluttet i første kvartal 2021, systematisk 

afprøvning skal være påbegyndt senest ved skolens maj-hold. 

 

Målindikatorer 

Ad. 2.1 

• Analyse og organisering er gennemført og etablereret.  

 

Ad. 2.2 

• Analyse er gennemført og handlingsplan beskrevet. Øget gennemførsel på skolens GF2 SOSU 

(2020: GF2 (samlet SSH og SSA) 79 %, og SSA i forhold til 2020 (2020: SSA 79 %). 

 

Ad. 2.3 

• Afsøgning er gennemført og screeningstiltag igangsat.  

 

Indsatsområder 

relateret til skolens 

strategi 2023: 

 

Vi er sammen for at skabe bæredygtige velfærdsuddannelser i samspil med vores 

omverden 

 

❖ Vi danner og uddanner fagligt stolte og stærke velfærdsmedarbejdere i et kontinuerligt 

udviklende samspil med den verden, vi er en del af. 

 

❖ I partnerskaber udvikler og udbyder vi bæredygtige uddannelser, og vi er den 

udviklingsorienterede samarbejdspartners førstevalg, både lokalt, nationalt og internationalt. 

 

❖ Gennem forskningens, kulturens, kunstens og verdensmålenes briller udforsker og inspireres 

vi, og vi sætter kontinuerligt vores aftryk på verden omkring os. 

 

Tema 3 3. Klimabevidst og bæredygtig social- og sundhedsskole 11 % 

 

Indsatser, mål og 

målindikatorer 

Indsatser og mål 

3.1 Skolen som en klimabevidst og bæredygtig uddannelsesinstitution. Skolen tegner en 

tydelig profil som verdensmålsskole gennem en kontinuerlig afsøgning af muligheder for en 

mere bæredygtig og klimabevidst skole, som afsætter et markant mindre CO2 aftryk på 

 



vores omverden. Der afsøges muligheder for, hvordan målet kan nås. Herunder hvilke 

partnerskaber skolen med fordel kan indgå i for at opfylde målet. 

 

Målindikator 

Ad. 3.1 
• Der udarbejdes en oversigt, der viser, hvordan der er arbejdet med indsatsen, eksempelvis 

affaldssortering, CO2 reduktion, økologisk indkøb, mindre plastforbrug m.m.  

• Der er igangsat minimum 3 dokumenterede tiltag som understøtter et mindre Co2 aftryk. 

 

Tema 4 Kvalitet 20 % 

Hvert mål 

udmøntes med 

10 % 

Indsatser, mål og 

målindikatorer 

Indsatser og mål 

4.1 Nyt kvalitetssystem udvikles og implementeres. Erhvervsskolerne skal ikke længere 

udarbejde en årlig handleplan for øget gennemførelse, hvor skolernes kvalitetsarbejde og -

organisering beskrives. Der skal udvikles et nyt kvalitetssystem, som skal understøtte, at 

ledelsen og skolen kan arbejde mere dataunderstøttet i sine strategiske ledelsesindsatser. 

 

4.2 Ny model for undervisningsevaluering ift. Skolens FPDG. I forlængelse af udvikling af 

et nyt kvalitetssystem samt et øget fokus på gennemførsel gennem tættere opfølgning på 

skolens undervisningstilrettelæggelse skal der udvikles ny undervisningsevaluering, som 

baserer sig på en tættere og mere systematisk opsamling af data omkring elevernes 

oplevelse af kvaliteten i undervisningen. Modellen er udviklet og afprøvet senest i 2. kvartal 

2021. 

 

Målindikatorer 

Ad. 4.1 

• Kvalitetssystem er udviklet og implementeret.  

 

Ad. 4.2  

Model for undervisningsevaluering er udviklet og implementeret. 

 

 

Indsatsområder 

relateret til skolens 

strategi 2023 

 

Vi er sammen i fagligt, engagerende og forpligtende fællesskaber 

 

 



❖ Vi baner vejen for, at vores elever og kursister indgår aktivt i involverende fællesskaber med 

hinanden og med skolen for at skabe trivsel, engagement og stærke relationer. 

 

❖ Med kerneopgaven i centrum, samarbejder vi i faglige forpligtende fællesskaber på tværs af 

vores skole og kompetencer for at fremme engagement samt ledelsesmæssigt og kollegialt 

følgeskab. 

 

❖ Vi producerer og deler viden, og vi kompetenceudvikler os i stærke interne og eksterne 

netværk til gavn for vores uddannelser og skole. 

 

Tema 5 Styrket pædagogisk ledelse  10 % 

 

Indsatser, mål og 

målindikatorer 

Indsatser og mål 

5.1 Styrket pædagogisk ledelse og kollaborative lærersamarbejder. Der sættes fokus på 

styrket pædagogisk ledelse, hvor ledelsen deltager i undervisningen og indgår synligt i det 

daglige læringsmiljø på skolen. Kollaborative lærersamarbejder etableres i alle 

uddannelsesområder og danner afsæt for team- og individuelle indsatser til at øge kvalitet i 

undervisningen og styrke gennemførelsen. 

 

Målindikatorer 

Ad. 5.1 

• Kollaborative lærersamarbejder er etableret i alle uddannelsesområder.  

• Eleverne udtrykker en oplevet større kvalitet i undervisningen udtrykt gennem en højere ETU 

på læringsmiljø (2020:81) 

 

 

Tema 6 Implementering af strategi 2023 11 % 

 

Indsatser, mål og 

målindikatorer 

Indsatser og mål 

6.1 Implementering og ejerskab til strategi 2023. Udarbejdelse af proces- og handlingsplan 

for implementering af Strategi 2023 med fokus på en høj grad af medejerskab i 

personalegruppen.  

 

Målindikatorer 

Ad. 6.1 

• Proces- og handlingsplan er udarbejdet. Fremlægges senest på bestyrelsesmødet i juni 2021  

 

 



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.  

Kontrakten opgøres ud fra følgende vurderinger; Hvis målet er nået udmøntes 100%. Hvis målet er delvist nået og indsatsen dokumenteret 

udmøntes 75%. Hvis målet ikke er nået, men indsatsen dokumenteret udmøntes 50%. Hvis målet ikke er nået og indsatsen ikke udført udmøntes 

0%. 

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

i marts 2022. 

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 2021. 

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 

Kontakten protokolleres på bestyrelsesmøde den 24. marts 2021 

 

Randers, den 29. januar 2021 

 

 

___________________________  ______________________________________________  

Poul Søe Jeppesen   Maria Dyhrberg Rasmussen 

Formand for bestyrelsen   Direktør  

 


