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Bilag til punkt 8 på bestyrelsesmødet den 24.9.2019/Rektor 
Begrundelse for udbetaling af resultatløn 2018-19 
 
Status for målopfyldelse pr 26-8-2019 – status angives med kursiv. 
Understøttelse af rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret 2018/2019 

Indsatsområder og resultatmål for basisrammen: 

110. Tilfredshed med skolestart og overgang til studieretningsklasser 
Sidste år blev skolestarten grundigt evalueret blandt både elever og lærere og erfaringerne er indar-
bejdet i dette skoleår. Skolestarten skal fortsat udvikles. 
 
Rektor besøger alle nye klasser i en lektion før efterårsferien og foretager en anonym evaluering. 
Mål:  

• Mindst 80% af eleverne erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med skolestarten 

• Mindst 80% af eleverne vil anbefale andre at begynde på ML 

 
Dokumentation: Rapport og handleplan til Bestyrelsen inden jul 
Ledelsesansvarlig: Rektor 

  
Er opnået. 
Rektor har besøgt alle 10 nye klasser på skolen (50 minutter i hver klasse) og foretaget en anonym 
evaluering.  
98% af eleverne erklærede sig tilfredse eller meget tilfredse med skolestarten. 
96% af eleverne ville anbefale andre at begynde på ML. 
 
Der var sidste år elevutilfredshed i stx med overgangen til studeretningsklasserne i november, dette 
skal forbedres i år. 
Et intro-udvalg med elever og lærere skal tilrettelægge grundig introduktion til studieretningsklas-
serne. Lærere, teams og ledelse skal være klar med hjælp og vejledning i begyndelsen af studieret-
ningsforløbet. 
Forældrene inddrages mere og skolens information forbedres i forbindelse med valg af studieretning 
og i forbindelse med første karaktergivning.  
 
Mål: 

• Mindst 70% af stx-eleverne erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med overgangen 
til studieretningsklasserne 

 
Dokumentation: Spørgeskema til stx-eleverne og handleplan til behandling i Elev-

råd og Pædagogisk Råd senest den 1.4.2019 
Ledelsesansvarlig: Su, AK 

 
Er opnået.  
Eleverne har besvaret to spørgeskemaer. Et spørgeskema omhandlede selve introdagen d. 8/11.  
85,8% af eleverne erklærede, at deres overordnede indtryk af introdagen var meget godt eller godt. 
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Eleverne besvarede det andet spørgeskema godt en måneds tid efter de var begyndt på de nye stu-
dieretninger. Her skulle de give udtryk for deres holdning til alle aktiviteter i forbindelse med over-
gangen.  
Konkret nævnte vi introdagen d. 8/11, fastesiddepladser med makker, opdeling af klassen i tre fami-
lier samt relationssamtaler i familien.  
Her erklærede 75,5% sig Meget tilfreds eller Tilfreds. 
 
På PR-mødet d. 27/3 og ER-mødet d. 28/3 er fremlagt handleplan for det tilrettede forløb næste 
skoleår. 
 
2. Elevtrivsel 
Vi deltager i den forventede landsdækkende elevtrivselsundersøgelse eller gennemfører vores egen 
undersøgelse og/eller deltager i Ungeprofilen. 

 
Mål: 

• En svarprocent på mindst 95% 

• At mindst 80% erklærer sig helt eller delvist enige i, at de er glade for at gå i skole 

• At højst 12% svarer, at de i dette skoleår har overvejet at droppe ud af ML 
 

Dokumentation: Spørgeskema til eleverne hvorefter AMO laver handleplan som 
lægges på skolens hjemmeside senest den 1.6.2019 

Ledelsesansvarlig: UP og AK 
 

Er delvist opnået. 
Resultaterne er behandlet på AMO i marts og der er efterfølgende lavet en handlingsplan. 

• 96% af eleverne har svaret på undersøgelsen. 
• 86% af eleverne erklærer sig helt eller delvist enige i, at de er glade for at gå i skole.  
• 19% af de elever, der har svaret på spørgsmålet, har markeret at de har ”seriøst overvejet 

at droppe ud af ML”. Det drejer sig om 125 elever, hvoraf 110 af dem bl.a. har angivet 
”Personlige årsager” som begrundelsen herfor. Vi undrer os over det høje tal og har kon-
taktet Adventure, som står bag undersøgelsen. De har oplyst, at de mener formuleringen, 
hvor ”ja” mangler og at man kan sætte flere krydser, er uheldig. Det har givet et overra-
skende højt tal på alle deltagende skoler. Landsgennemsnittet er 31%! Vi kan IKKE konklu-
dere, at svarene betyder at 125 elever er på vej væk fra ML! 

 

 
3. Medarbejdertrivsel 
Mulernes Legatskole ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle har lyst til at bidrage aktivt og hvor 
der ikke er arbejdsbetinget sygefravær. Skolen ønsker desuden gennem god planlægning at sikre 
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medejerskab, fornyelse og bedst muligt samvær mellem elever, lærere og øvrige ansatte. Gode fæl-
les aktiviteter og en fælles opmærksomhed om sygefravær fra såvel ledelse som medarbejdere bi-
drager til dette. Ledelsen gennemfører hvert forår en grundig proces forud for planlægningen af næ-
ste skoleår. Alle på skolen har mulighed for at give ideer og forbedringsforslag forud for ledelsens 
planlægningsseminar i maj, bl.a. i form af evalueringsskemaer i Lectio, møde i SU og møder med 
TR, faggrupper og lærere. Desuden høres alle faggrupper hvad angår fordeling af undervisningsti-
mer og øvrige opgaver inden ledelsen udmelder evt. stillingsopslag og årsplan. Alle ansatte kan give 
feedback på planen for det kommende skoleår inden sommerferien. Ledelsen inddrager alle disse 
former for evaluering og feedback i den endelige planlægning af skoleåret, som udmeldes i Lectio i 
begyndelsen af sommerferien. Alle ansatte har fleksibel arbejdstid med vægt på kvalitet og gennem-
skuelighed i opgavevaretagelsen – fremfor kvantitet. 
 
Mål: 

• Ved spørgeskema til alle lærere er mindst 80 % af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller 
”meget tilfreds” med indflydelsen på skolens planlægning af personlige og generelle 
opgaver. 

• Ved spørgeskema til alle lærere er mindst 80 % af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller 
”meget tilfreds” med udformningen af skolens årsplan. 

• Ved spørgeskema til alle ansatte er mindst 80 % af alle svar i kategorien ”tilfreds” el-
ler ”meget tilfreds” med sociale arrangementer på ML (arrangeret af skolen eller af 
ansatte). 

• At medarbejdernes sygdomsprocent er på samme niveau eller lavere end gennemsnit-
tet for de sidste tre år. 

 
Dokumentation: Spørgeskema til alle ansatte inden den 1.5.2019. 

Opgørelse af sygefraværet den 1.7.2019. 
Ledelsesansvarlig: Vicerektor og rektor 

 
Er opnået. 

• 93,1% af de afgivne lærersvar er i kategorien ”meget tilfreds” eller ”tilfreds” med indfly-
delsen på skolens planlægning af personlige og generelle opgaver. 

• 89,6% af de afgivne lærersvar er i kategorien ”meget tilfreds” eller ”tilfreds” med udform-
ningen af skolens årsplan. 

• 93,1% af de afgivne lærersvar er i kategorien ”meget tilfreds” eller ”tilfreds” med sociale 
arrangementer på ML. 

• Medarbejdernes sygdomsprocent er samlet set lavere for 2018 (1,40%) end gennemsnittet 
for de sidste tre år (1,78%). Sygdomsprocenten er beregnet ud fra egen sygdom på hver-
dage. 

 
4. Pædagogisk udvikling 
I henhold til skolens strategi er pædagogisk udvikling et fast fokuspunkt på Mulernes Legatskole. 

Mål: 
• Mindst 25 faglærere deltager i Faglig Udvikling i Praksis (FIP) 

• Ved spørgeskemaer til faggrupperne er mindst 70% af de afgivne lærersvar i katego-
rien ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med den efterfølgende vidensdeling om FIP og re-
formrelevante kurser. 
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Dokumentation: Spørgeskema til lærerne. 
Rapport til Bestyrelsen i september 2019 

Ledelsesansvarlig: Rektor, Su 
 
Er opnået.  

• 35 lærere har deltaget i Faglig Udvikling i Praksis (FIP). 
• 72,4% af de afgivne lærersvar er i kategorien ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med den ef-

terfølgende vidensdeling om FIP og reformrelevante kurser. 
 

5. IT  
Skolens elever skal opnå en høj grad af digital dannelse gennem kvalificering af deres tekniske fær-
digheder og kompetencer, jfr. Skolens IT-kompetenceplanen, og de skal udvikle en respektfuld an-
vendelse af digitale medier. Ved brug af IT og digitale medier skal eleverne opnå følgende basale 
færdigheder: Undersøge/analysere, producere og kommunikere.  
Undervisningsformerne skal rumme pædagogisk og fagligt velmotiveret inddragelse af IT og digi-
tale medier. Disse skal samlet skabe en bevidsthed om mulighederne og udfordringerne i en digitali-
seret verden.  
 
Mål: 

• Opfølgning på skolens it-strategi og forbedringer i henhold til handleplanen – se ved-
lagte bilag. 

• Spørgeskemaundersøgelse til lærerne hvor mindst 80% erklærer sig tilfredse eller me-
get tilfredse med it-vejledernes støtte og kurser. 

Dokumentation: Handleplan til behandling i Elevråd og Pædagogisk Råd senest den 
1.7.2019. Rapport i Bestyrelsen i september 2019. 

Ledelsesansvarlig: LR 
 
Er opnået. 

• Opfølgning på skolens it-strategi og forbedringer i henhold til handleplanen ses i de enkelte 
punkter i bilaget. 

• Ved spørgeskemaundersøgelse udført primo juni 2019 erklærer 44% af lærerne sig ”meget 
tilfredse” og 56% erklærer sig ”tilfredse” med it-vejledernes støtte og kurser. Dvs. i alt 
100%. 
På baggrund af udsagn i spørgeskemaundersøgelsen, har It-vejlederne nu lagt faste træffeti-
der ind i Lectioskemaet i 19/20. 
 

6.   Kvalitetssikring, evaluering og feedback 
Udvikling af skolens kvalitetssikringssystem, herunder evaluering af undervisningen og elevernes 
trivsel, i henhold til bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser, kapitel 10, jf. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191190#ide6d0c8a1-672f-4d71-94fc-
76ca8322b427  
 
Mål: 

• At mindst 75% af eleverne erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med undervisnin-
gen 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191190#ide6d0c8a1-672f-4d71-94fc-76ca8322b427
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191190#ide6d0c8a1-672f-4d71-94fc-76ca8322b427
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• At mindst 75% af eleverne erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse med lærernes 
feedback 

Dokumentation: Spørgeskema til eleverne, hvorefter AMO laver handleplan, som 
lægges på hjemmesiden senest den 1.6.2019. 

Ledelsesansvarlig: AK, UP 
 
Vi bruger input fra ETU-en, men har ikke direkte svar i ETU på spørgsmålene. Desværre fik vi 
IKKE vores egne formuleringer med i ETU-spørgeskemaet trods ihærdig indsats, men vi har fundet 
ækvivalente svar, som kan bruges til ovenstående. Til evaluering af undervisningen har vi inddraget 
og taget gennemsnittet af fem udsagn; ”Jeg har indflydelse på undervisningen”, ”Lærerne sørger 
for, at elevernes idéer bliver brugt i undervisningen”, ”Undervisningen motiverer mig til at lære 
nyt”, ”Lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det” og ”Lærerne respekterer mig”.  
 
Er opnået. 

• 77% af eleverne er helt enige eller delvist enige i (samt altid eller ofte), at undervisningen er 
tilfredsstillende.  

• 75% af eleverne er helt enige eller delvist enige i, at de får tilbagemeldinger fra lærerne, 
som de kan bruge til at blive bedre i fagene. 

Før karaktergivningen i marts blev lærerne mindet om vores plan for evaluering og feedback, som 
ligger på skolens hjemmeside. Der er indsat relevante uddrag om Undervisningsevaluering og 
Elevevaluering og feedback.  
Der er fokus på evaluering og feedback i alle MUS med lærere i det kommende skoleår. 
 
Ekstraramme 
 
Til ekstrarammen er der knyttet disse krav fra UVMs side: 
Indsatsområderne skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer for 
institutionen. 
Blandt indsatsområderne i ekstrarammen skal indgå målsætninger om  

• Et målrettet arbejde med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne an-
vender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre 
læringsaktiviteter. 

• En målrettet indsats mod frafald. 
 
7.  Bedre branding af Mulernes Legatskole 
Der skal tages initiativer til at forbedre skolens image blandt kommende elever og forældre.  

Mål: 
• Flere 1. prioritetsansøgere til stx og hf 

• ”Den store og positive fortælling om ML” skal ud på de sociale medier med stor kraft, 
især på FB og Instagram. Der skal herunder etableres særlig profil på Instagram mål-
rettet kommende elever og deres forældre, som nuværende elever bidrager til. 

• Der skal inden 1.12.2018 produceres 4-5 film målrettet til YouTube, hvor formålet er 
at afkræfte myter om Mulernes Legatskole. 

• Hf-fagpakkerne skal navngives bedre/mere fængende. 
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• Møder for nuværende og kommende forældre skal forbedres. 

• Nye initiativer indhentes og høres løbende blandt elever og ansatte. 
 

Dokumentation: Antallet af 1. prioritetsansøgere pr. 15.3.2019 skal være højere end 
året før.  

Rapport til Bestyrelsen i september 2019. 
Ledelsesansvarlig: Su, AK, Vicerektor og rektor 

Er opnået. 
• Der er i år 191 1. prioritetsansøgere til stx på ML mod 171 ansøgere sidste år. 

I hf kan vi i år optage to fyldte hf-klasser udelukkende med førsteprioritetsansøgere. 
• Der er iværksat mange initiativer på de sociale medier FB og Instagram. 

Der er produceret fire film målrettet til YouTube med ”Spørg Kasper”. Disse film er set 
281.161 gange. Desuden har AK fået NE til at producere en film om Talentbrobygning 
(sprog) samt en tilsvarende film for scienceforløbet. 
Skolen Instagramprofil ”#mitmulernes” er gået fra 0 -> 784 følgere på første skoleår og 91 
af de i alt 243 opslag har opnået succeskriteriet med mere end 100 interaktioner. Der er 
stor succes med at lade elever og ansatte ”overtager” ”#mitmulernes” en uge ad gangen.  
Vi har haft 43 Facebook-opslag, som har levet op til succeskriteriet med mere end 100 in-
teraktioner på en målrettet måde. 

• Der er kommet nye navne for hf fagpakkerne. Nu har fagpakkerne følgende navne: 
Health – Science, Force, Care – Learning, Performing Arts og Business. 

• Velkomstmødet i august for stx og godt-i-gang-mødet for hf afholdt med succes. Præsentati-
onsaftenen inkl. Forældrekonsultationer er afholdt med succes – navnlig præsentationsde-
len.  

• Nye initiativer er blevet hørt i Bestyrelsen to gange (september- og marts-mødet), på OD-
dagen for alle ansatte, på PR-mødet i juni samt løbende på MulerUpdate redationen.  

8.   Reformimplementering 
Reformimplementeringen på ML skal kvalitetssikres gennem inddragelse af elever og lærere. 
 
Mål: 

• S1-udvalget medvirker i samarbejde med ledelsen til planlægningen og implementerin-
gen af det nye hf på ML. 

• S2-Udvalget skal udarbejde progressionsplan for arbejdet med Studieretningsprojek-
tet og tilhørende tværfaglige projekter. 

 
Dokumentation: S1 skal foretage elevevaluering af reformimplementeringen og 

fremlægge initiativer til høring i Pædagogisk Råd senest den 
1.4.2019.  
S2 skal foretage elevevaluering af reformimplementeringen og ud-
arbejde en progressionsplan til høring i Pædagogisk Råd senest 
den 1.4.2019. 

Ledelsesansvarlig: LR, AK, Su, UP 
 
Er opnået. 

• I hf-udvalget er der afholdt workshop på Pædagogisk Forum på OD-dagen, hvor de delta-
gende lærere drøftede implementeringen af processen om SSO og ligeledes Mini SSO. 
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33% af eleverne på HF var overordnet Tilfreds eller Meget tilfreds med processen om mini-
SSO. 
73% var Tilfreds eller Meget tilfreds med opstarten af SSO 
70% var Tilfreds eller Meget tilfreds med infokurserne om Processtyring og Struktur på op-
gaven. 
45% var Tilfreds eller Meget tilfreds med de to første skrivedage med mødepligt på skolen 
og vejledning. 

 
• Progressionsplan for SRP og tilhørende tværfaglige projekter for 1. og 2. g er udarbejdet og 

implementeret.  
 
Elevevaluering af SRO er foretaget og hørt i PR 27/3 2019. Evalueringen viste, at 58% af 
eleverne var tilfredse eller meget tilfredse med SRO-forløbet. Initiativer for at styrke klynge-
vejledning er planlagt for næste skoleår 
71% af lærerne var overordnet Tilfreds eller Meget tilfreds med den skriftlige proces i SRO. 
 

9.   Vedtagelse af strategi 
Mål: Bestyrelsen skal i december 2018 vedtage ny strategi for 2019-23 
 
Dokumentation: Strategi til høring blandt elever, ansatte og Bestyrelsen. 
Ledelsesansvarlig: TJ 

 
Er opnået.  
Bestyrelsen vedtog d. 12. december 2018 ny strategi for 2019-23. Strategien har inden været til hø-
ring samt workshop blandt ansatte d. 7.11.18, i Elevrådet d. 22.11.18 og i Fællesudvalget d. 30.11. 
 
10.   Skolens drift 
Skolen lægger vægt på at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø for både elever og ansatte, her-
under sikre moderne faciliteter for undervisning og frivilligt samvær og som grundlag herfor gen-
nem fornuftig budgetlægning sikre en økonomi i balance. Gennem moderniseringer og forbedret 
styring ønsker vi at effektivisere skolens drift.  

Mål: 
• Overholde budgettet ved årsafslutningen, +/- 500.000 kr. 

• At mængden af overarbejde er mindre end gennemsnittet af de seneste tre år, opgjort 
pr. 1.9.2019 

• Reduktion på 5% af el-forbruget (opgjort ved årsafslutningen) i forhold til gennem-
snittet af de foregående tre år. 

• At eleverne og ansatte inddrages i planerne for drift og udvikling af skolens fysiske 
rammer 

Dokumentation: Årsrapport i Bestyrelsen i marts 2019. 
Rapport om bygningsdrift i Bestyrelsen i maj 2019. 

Ledelsesansvarlig: AK, UP 
 
 
Delvist opnået. 

• Årsresultatet blev -653.000 kr. og dermed -153.000 kr. fra målet. 
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• Mængden af overarbejde er mindre end gennemsnittet af de seneste tre år (fra 2938 timer til 
2503 timer). Stort set al overarbejde afspadseres i dette skoleår, kun 553 timer er udbetalt.  

• Der udskiftes løbende til LED-armaturer, men El-forbruget er kun reduceret med 1,5%. 
• Det er på det sidste primært sket via kunstudvalget, da der ikke er meget andet end udsmyk-

ningsarbejder tilbage at udføre, som kræver elevinddragelse.  

11.  Indsats mod frafald 
Frafald gennem uddannelsen begrænses bedst ved, at eleverne allerede i grundforløbet er afklarede 
om deres niveau, om deres uddannelsesvalg og om deres ønske om studieretning – herunder at de 
evt. om nødvendigt vælger en anden uddannelse. Der skal derfor være fokus på gode arbejdsvaner, 
målrettet og hurtig indsats mod frafald, samt tæt evaluering. Øget fravær er normalt første trin mod 
frafald og et signal om problemer i dagligdagen. Skolen holder nøje opsyn og skrider tidligt ind ved 
elevers fravær. På ML er eleven enten til stede eller 100% fraværende – skolens tal “overdriver” 
dermed fraværet i forhold til mange andre skoler. 

Mål: 
• Elevernes fravær er mindre end gennemsnittet af de sidste tre års fravær opgjort pr. 1. 

juli. 

• At frafaldet på stx bliver lavere end gennemsnittet for de sidste tre års frafald. 

• At frafaldet på 1. årgang i hf bliver lavere end gennemsnittet af de sidste tre års frafald 
på samme årgang. 

• At antallet af 1g-elever i grundforløbet, som forlader ML og ikke umiddelbart fortsæt-
ter i anden uddannelse, er under 2,0 %. 

• At brobygningen kvalitetssikres gennem målrettede brobygningsinitiativer overfor lo-
kale skoler og skoler i Kerteminde Kommune. 
 

Dokumentation: Rapportering til Bestyrelsen i september 2019 
Ledelsesansvarlig: AK, UP 

 
Stort set opnået. 

• Elevernes fravær er på samme niveau som gennemsnittet af de sidste tre års fravær – nemlig 
8,3%. 

• Frafaldet på stx er 2,92% (gennemsnit over 3 år er 4,80%). 
• Frafaldet på 1.årgang i hf er på samme niveau som gennemsnittet af de sidste tre års frafald 

– nemlig 18,18%. 
• 1,9% af 1g eleverne i grundforløbet har forladt ML uden umiddelbart at fortsætte i anden 

uddannelse (4 ud af 208). 
• Samarbejdet om fokuseret brobygning med Risingskolen og Tarup Skole samt Kerteminde-

skolerne fortsættes. AK har udarbejdet papir/indholdsmål for brobygningen for 9. og 10 
klasse som styrker brobygningsforløbene og skaber større sammenhæng og mening i 5-da-
ges-forløbene, men i mellemtiden har UUO via Uddannelsesnetværket indført nye rammer 
for brobygningen, så dette arbejde skal revideres. Desuden har bestyrelsen efterlyst ændret 
fokus på intro-kurserne for 8.klasserne. Arbejdet hermed afsluttes september 2019.  
 

12. Løfteevne 
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Den såkaldte løfteevne er en analyse af skolens evne til at løfte elevernes faglige niveau, efter der er 
taget højde for elevernes folkeskolekarakterer og andre sociale baggrundsvariable, såsom forældre-
nes uddannelsesniveau og arbejdsmarkedsstatus. Man kan ikke undersøge dette blot ved at sammen-
ligne de rå gymnasiekarakterer, da de i høj grad afhænger af, hvilke elever der optages på de enkelte 
gymnasier. Derfor indgår der i stedet en gymnasieeffekt, hvor der tages højde for elevernes faglige 
og sociale baggrund.   
Resultaterne viser, at selv når man tager højde for den statistiske usikkerhed, er der betydelige for-
skelle mellem gymnasiers evne til at løfte elevernes faglighed. Gymnasieeffekten beregnes hen over 
en treårig periode, på den måde kan den estimerede effekt sættes direkte i relation til et gymnasie-
forløb for den typiske elev.    
Vi bruger Dansk Erhvervs undersøgelse af Gymnasieeffekten, som er beregnet med udgangspunkt i 
de skriftlige eksamenskarakterer, hvilket betyder, at samtlige standpunktskarakterer samt mundtlige 
eksamenskarakterer er udeladt af modellen. Dette er et bevidst valg, da det vurderes, at karaktererne 
fra de skriftlige eksamener i højere grad er et objektivt mål for elevernes faglighed på tværs af gym-
nasier, eftersom de skriftlige eksamener er udarbejdet fra centralt hold af Undervisningsministeriet, 
hvormed disse er ens for alle, ligesom bedømmelserne foretages af to tilfældige eksterne censorer. 
Jf. http://analyse.detgodegymnasium.dk/loefteevne/  
 
Mål: 

• At MLs løfteevne ligger blandt de 10 bedste af alle gymnasier, som indgår i undersø-
gelsen 

Dokumentation: Dansk Erhvervs årlige måling af Gymnasieeffekten/Løfteevnen. 
Ledelsesansvarlig: Rektor 

 
Målet udgår, da Dansk Erhverv ikke længere laver den årlige måling og derfor er det således ikke 
muligt at få tallet. 
 
13. Øget elev-lærer samvær 
 
Mål:  

• At mindst 400 timer fra skolens forsøgspulje anvendes til dobbeltlærerordninger og 
dermed øget elev-lærersamvær, opgjort pr. 1.7.2019. 

• At gennemsnitligt 98% af alle timer er læst ved skoleårets afslutning. Tallet opgøres på 
baggrund af de løbende indberetninger (lektioner til revisor), og sammentælles den 
1.7.2019 Her beregnes et uvægtet gennemsnit for alle lærere. 

 
Dokumentation: Afrapportering til Bestyrelsen i september 2019 
Ledelsesansvarlig: Vicerektor 

 
Er opnået. 

• Der er pr. 1.7.19 anvendt 550,5 timer fra skolens forsøgspulje til dobbeltlærerordningen. 
• Det uvægtede gennemsnit er 100,02%. Der er total læst 70 timer mere i skoleåret end hold-

normen kræver. 

 

 

http://analyse.detgodegymnasium.dk/loefteevne/
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Udbetaling 

På baggrund af de pt. Opnåede resultater og procentfordelingen som angivet herunder, er udmå-
lingsprocenten beregnet til 92%. Punktet vedr. løfteevne er udgået og den samlede procentfordelin-
gen i ekstrarammen er derfor tilpasset, så det giver 100%. 

Udbetaling – Vægtning 

Basisramme: Vægt Opfyldelsesgrad Bidrag 

1. Tilfredshed med skolestart og overgang 
til studieretningsklasser 

15% 100 15,00% 

2. Elevtrivsel 20% 67 13,40% 

3. Medarbejdertrivsel 20% 100 20,00% 

4.   Pædagogisk udvikling 15% 100 15,00% 

5.   It 15% 100 15,00% 

6.   Kvalitetssikring, evaluering og feedback 15% 95 14,25% 

SUM 100%  92,65% 

Ekstraramme:    

7. Bedre branding af Mulernes Legatskole 17% 100 16,67% 

8. Reformimplementering 22% 100 21,67% 

9. Vedtagelse af strategi 16% 100 16,67% 

10. Drift 17% 50 8,33% 

11. Frafald 16% 95 15,83% 

12. Løfteevne    

13. Øget elev-lærer samvær 12% 100 11,67% 

SUM 100%  90,83% 

Udbetalingsprocent   92% 
 
 

Vedtaget i Bestyrelsen den 24.9.2019 
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Bilag 
IT strategi- og handleplan på Mulernes Legatskole 2018 – 2019 
 
Målsætning  
Skolens elever skal opnå en høj grad af digital dannelse gennem kvalificering af deres tekniske fær-
digheder og kompetencer, jfr. IT-kompetenceplanen, og de skal udvikle en respektfuld anvendelse 
af digitale medier.  
Ved brug af IT og digitale medier skal eleverne opnå følgende basale færdigheder: Undersøge/ana-
lysere, producere og kommunikere.  
Undervisningsformerne skal rumme pædagogisk og fagligt velmotiveret inddragelse af IT og digi-
tale medier. Disse skal samlet skabe en bevidsthed om mulighederne og udfordringerne i en digitali-
seret verden.  
 
Grundlæggende IT-elementer på ML 
1: E-tavler, computere, netværk, software mv skal være velfungerende, opdateret og tidssvarende. 
Skolen har en hjemme-pc ordning for alle lærere. Eleverne medbringer selv pc, som kan fungere i et 
Windows miljø. Der ydes teknisk it-support ved lokal ITC Fyn systemkonsulent for både ansatte og 
elever. 
2: Lærerne gør sig løbende pædagogiske og didaktiske overvejelser om at udnytte potentialet ved at 
inddrage IT for at skabe en varieret og differentieret undervisning og gøre eleverne til digitalt dan-
nede borgere, jf. bekendtgørelsens og læreplanernes faglige mål. Gennem kurser og anden efterud-
dannelse sikres det, at lærerne besidder tidssvarende it-kompetencer for at udfolde egen og skolens 
ønskede pædagogik. Disse kompetencer styrkes gennem vidensdeling i faggrupperne. 
3: Fem pædagogiske it-vejledere er ansat. Disse afholder workshops for skolens lærere i it-relevante 
emner og rådgiver om faglige it-pædagogiske emner. Desuden afholder de introduktioner for ele-
verne til it-tekniske emner (formalia) i forbindelse med DHO og SRP/SSO. Endelig står de for at 
give eleverne i 1. klasserne en grundlæggende IT-værktøjskasse.  
4: Der vælges en it-ressourcestærk elev i hver klasse, der ad hoc hjælper med løsningen af it-proble-
mer.  
5: Skolen har en strategi for digital dannelse og en it-kompetenceplan som strukturerer elevernes it-
læring. 
 
IT handleplan 2018 – 2019 
Implementering af Office 365 

• Der afholdes fællesarrangement for første årgang om Office-pakken, herunder filhåndtering 
og notatteknik ved it-vejlederne. Er afholdt af it-vejlederne 28/8.  
 

• Der afholdes workshop i OneNote klassenotesbog, herunder retning med denne, herunder 
med e-pen. Der er afholdt to workshops i klassenotesbogen, én for begyndere, og én med 
fokus på brug i de humanistiske fag og retning. Disse er afholdt af it-vejlederne ved skole-
årets start 14/8 2018. 
 

 
• Der afholdes workshop i summativ og formativ elevevaluering i Forms og Lectio elevfeed-

back. Er afholdt af it-vejlederne ved skoleårets start 14/8 2018. 
 

 
• Der afholdes workshops i Outlook for lærerne. Disse instrueres i at flytte indhold fra skole-

kom. Workshop i Outlook er afholdt på Pædagogisk Forum 27/3. Lærere er instrueret i at 
flytte indhold fra skolekom.  
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• Der opbygges en kommunikationsplatform på Microsoft Teams. I første omgang kun for an-

satte, som det kendes fra skolekom. It-vejlederne og LR samarbejder om at indrette rele-
vante Teams. P.t. fungerer følgende teams aktivt: 1z lærerteam, 1z holdteams, IT-vejlederne, 
Ledelsesgruppen, fagkonferencer, studievejledere. Følgende teams er oprettet og ”under 
indflytning”: Alle ansatte, Klassekonferencer (hvor 1z er aktiv), mv.  
 

 
• Enkelte hold oprettes forsøgsvis i Teams. Det er tanken, at alle hold fremover oprettes i Te-

ams med mulighed for at benytte den tilknyttede OneNote klassenotesbog. Alle 1z hold er 
oprettet som teams. De fleste bruger den tilknyttede klassenotesbog. De færreste bruger 
holdteamet til andet. Det overvejes, om det er nødvendigt at oprette holdteams, alene for at 
klassenotesbogen kan bo der.  
 

 
• Det afklares, om Teams fremover skal oprettes og vedligeholdes lokalt i samarbejde med IT-

Center Fyn eller om det skal gøres af InLogic. Mulighederne for selv at oprette og vedlige-
holde teams er skønnet så gode, at vi med fordel kan undgå en overraskende dyr løsning fra 
InLogic.  
 

 
• Såfremt ovenstående lykkes, flyttes al kommunikation fra Skolekom til Teams/Outlook fra 

august 2019. Resultaterne af testperioden har været så gode, at skolen er klar til at skifte 
platform. Fra 1/8 skrives ikke længere skrive beskeder i Skolekom. STIL lukker i øvrigt Sko-
lekom 31/12 2019, så platformskiftet kom i tide.  
 
 

• Det undersøges om lectioaktiviteter med fordel kan overføres til Outlook kalender via InLo-
gic. Skolen har indkøbt programmet OutLecSync fra Eduap, som som overfører lectioaktivi-
teter til Outlook. 

 
 
Desuden:  

• Planen for elevernes digitale dannelse i stx/hf-forløbet justeres som følge af evaluering og 
implementeres fortsat på alle årgange. Der er afholdt en digital dannelsesuge, som afløser 
for devicefri uge. Planerne justeres løbende, i henhold til gymnasiereform og generelt tekno-
logisk udvikling.  

• Dokumentarkiveringssystem, IMS Arkiv, anvendes i administrationen af både ledelse og se-
kretærer til fuld digitalisering af elevsager. Da Onedrive også kan anvendes til opbevaring af 
personfølsomme data, skal snitfladen mellem oplysninger i Onedrive, Lectio og IMS for stu-
dievejledere og uddannelsesledere præcist afklares. IMS anvendes i alle sager med doku-
menter, f.eks. sanktioner og lægeerklæringer. Lectio er blevet ændret for at overholde 
GDPR i form af login til alle oplysninger og logningsmulighed. Der anføres i begrænset om-
fang personlige oplysninger her. Ved følsomme personoplysninger giver eleverne samtykke 
til opbevaring af oplysninger. Studievejledere har nu adgang til elevers sagsmapper i IMS. 
 

• Fortsat deltagelse i projekt ”Styr på persondata” i IT-Center Fyn regi, LR er kontaktperson. . 
Der er aftalt møde med skolens DPO i starten af næste skoleår, med gennemgang af al per-
sondatahåndtering.  
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• Markant forbedring af skolens branding og eksterne kommunikation med fokus på sociale 

medier, herunder udvikling af en tydelig og professionel Instagram-profil centreret om: 
”#MitMulernes”. Skolens branding på Instagram og FB er forbedret, skolens Instagram er 
blevet opbygget, har take-overs hver uge og er meget aktiv. 
 
 

• Markedet for elektroniske tavler afsøges, og udskiftning af Qomo-tavlerne foretages, hvis 
prisen for disse har nået et realistisk niveau. Det har ikke vist sig muligt at finde midler til 
udskiftning af tavlerne i dette skoleår. Der er indkøbt nye pærer til en del tavler, og udskift-
ning forventes primo 2020.  

 
UP/26.8.19 
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