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Odense den 25.9.2019 
Vedtaget på Bestyrelsesmødet den 24.9.2019 

 
Resultatlønskontrakt 2019-20 

Formål med kontrakten 
Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at øge synligheden af skolens visioner og værdier, styrke 
åbenheden og gennemskueligheden i opgavevaretagelsen på Mulernes Legatskole samt understøtte rek-
tors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret 2019-20. Resultatlønskontrakten skal tillige un-
derstøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af skolens lang- og 
kortsigtede målsætninger. 

På baggrund af denne resultatlønskontrakt kan rektor indgå resultatlønskontrakter med vicerektor og ud-
dannelseslederne på Mulernes Legatskole inden den 27.10.2019. 

Parter og gyldighedsperiode 

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Mulernes Legatskole ved formand Hans Luunbjerg og rek-
tor Torben Jakobsen og vedtaget i sin helhed på bestyrelsesmødet den 24.9.2019. Kontrakten er gæl-
dende i perioden fra 1. august 2019 – 31. juli 2020. 

Indsatsområder og resultatmål for basisrammen: 

1. Tilfredshed med skolestart og overgang til studieretningsklasser 
 
Rektor besøger alle nye klasser i en lektion før efterårsferien og foretager en anonym evaluering. 
Mål:  

- Ved spørgeskema til alle elever er mindst 90% af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller ”meget 
tilfreds” med skolestarten. 

- Tilsvarende at mindst 90% vil anbefale andre at begynde på ML. 
 

Dokumentation: Rapport og handleplan til Bestyrelsen inden jul 
  

Mål: 
- Ved spørgeskema til alle 1.årgangs hf-elever er mindst 75% af alle svar i kategorien “tilfreds” 

eller “meget tilfreds” med intro-hytteturen. 
- Ved spørgeskema til alle 1.årgangs stx-elever er mindst 75% af alle svar i kategorien “tilfreds” 

eller “meget tilfreds” med overgangen til studieretningsklasserne. 
 
Dokumentation: Spørgeskema til 1.hf-eleverne senest den 1.10.2019 

Spørgeskema til 1.g eleverne senest den 1.2.2020 
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2. Elevtrivsel 

 
Mål: 

− Ved spørgeskema til alle elever er mindst 80% af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller ”meget 
tilfreds” med deres generelle trivsel på ML. 

− Ved spørgeskema til alle elever på 2. og 3. årgang er mindst 80% af alle svar i kategorien 
”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med skoledagens inddeling i 90 min moduler. 

− Ved spørgeskema til alle elever er mindst 80% af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller ”meget 
tilfreds” med skolens fester. 
 

Dokumentation: Spørgeskema til eleverne, hvorefter AMO laver handleplan, som 
lægges på skolens hjemmeside senest den 1.6.2020 

 
3. Medarbejdertrivsel 
 
Mål:  

- Ved spørgeskema til alle medarbejdere er mindst 90 % af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller 
”meget tilfreds” med trivslen på arbejdspladsen. Svarprocenten skal være mindst 75. 

- Ved spørgeskema til alle lærere er mindst 80 % af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller ”meget 
tilfreds” med skoledagens inddeling i 90 min moduler. 

- Ved spørgeskema til alle lærere er mindst 80 % af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller ”meget 
tilfreds” med placeringen af skolens flexdage. 

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

 
Dokumentation: Spørgeskema til alle lærere inden den 1.4.2020. 

Opgørelse af sygefraværet den 1.7.2020. 
 
4. IT  
 
Mål: 

- Et strategiudvalg udformer i 19/20 en kommunikationsstrategi for den interne kommunikation på 
Mulernes Legatskole senest den 1.5.2019. 

- Ved spørgeskema til alle ansatte er mindst 80 % af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller ”meget 
tilfreds” med vejledningen til overgangen til Teams/Outlook. 

- Ved spørgeskema til alle elever er mindst 80% af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller ”meget 
tilfreds” med den digitale dannelsesuge i uge 4.  

Dokumentation: Kommunikationsstrategien behandles i Elevråd senest den 1.5.2020 
og i Pædagogisk Råd senest den 25.6.2020.  

Spørgeskemasvar danner grundlag for it-strategi 2020/2021 til be-
handling i Elevråd og Pædagogisk Råd senest den 25.6.2020. 
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5. Kvalitetssikring, evaluering og feedback 
 
Skolen har generelt stort fokus på evaluering og feedback. 
I år har vi derudover valgt følgende særlige indsats på hf: Vi har erstattet de to halvårlige stand-
punktsevalueringer med evalueringer, som afvikles på forskellige tidspunkter i løbet af 1.hf afpasset 
efter de enkelte fag. Evalueringerne samles i en klassenotesbog, så eleverne kan bevare overblikket 
over evalueringerne og egne refleksioner og dermed udvikle sig fagligt og studiemæssigt. 

 
Mål: 
 

- Ved spørgeskema til alle elever er mindst 80% af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller ”meget 
tilfreds” med undervisningen generelt. 

- Ved spørgeskema til alle stx-elever er mindst 80% af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller ”meget 
tilfreds” med den feedback, de løbende får i fagene. 

- Ved spørgeskema til alle 1.hf-elever er mindst 75% af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller ”me-
get tilfreds” med den feedback de løbende får i fagene. 

- Ved spørgeskema til alle 1.hf-lærere er mindst 75% af alle svar i kategorien ”tilfreds” eller ”me-
get tilfreds” med at standpunktsevalueringen, der i modsætning til tidligere finder sted på tids-
punkter valgt af de enkelte fag. 

 
Dokumentation: Spørgeskema til eleverne, hvorefter AMO udarbejder handleplan, 

som lægges på hjemmesiden senest den 1.6.2020. 
Spørgeskema til 1.hf-eleverne senest 1.5.2020. 
Spørgeskema til 1.hf-lærerne senest 1.5.2020. 

 
Ekstraramme   
 

6. Bedre branding af Mulernes Legatskole 

Mål: 

- Antal 1. prioritetsansøgere til stx skal være mindst 5% større i forhold til året før. 
-  Der skal skabes en konsistent profil på de sociale medier og sikres en sammenhængende og mål-

rettet brug af de forskellige platforme, herunder Facebook, Instagram, Youtube, podcast og 
hjemmesiden. 

- Ved spørgeskema til alle 1. årgangselever inden den 1.10.2019 viser mindst 90% af alle svar, at 
de nye elever kender mindst to af skolens sociale platforme. 

- ved spørgeskema til alle 1. årgangselever inden den 1.2.2020. viser 90% af alle svar, at de nye 
elever liker, deler eller kommenterer ML-opslag på de sociale medier. 

Dokumentation: Antallet af 1. prioritetsansøgere opgjort pr. 15.3.2020.  Spørgeske-
maer til de nye elever. Rapport til Bestyrelsen i maj og i september 
2020. 

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

− Progressionsplanen for arbejdet med Studieretningsprojektet og tilhørende tværfaglige projekter, 
udover Dansk-historieopgaven og Studieretningsopgaven skal færdiggøres senest den 1.5.2019. 

− Ved spørgeskema til lærerne er mindst 75% af svarene fra de involverede lærere i kategorien 
”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med afviklingen af SRP-forløb og eksamen i 3.g.  

 
Dokumentation: Den færdige progressionsplan skal ligge på hjemmesiden senest den 

1.5.2020 
Spørgeskema til involverede lærere senest den 1.7.2020 
Rapport til Bestyrelsen i september 2020 

  
8. Brobygning 

At brobygningen på ML for elever i 8.klasse forbedres. Talentbrobygningen evalueres. 
Mål:  

− Ved spørgeskema til alle brobygningseleverne fra 8. klasse er mindst 75% af alle svar i katego-
rien ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med brobygningen generelt på ML. 

− Ved spørgeskema til alle talentbrobygningseleverne er mindst 80% af alle svar i kategorien ”til-
freds” eller ”meget tilfreds” med brobygningen generelt på ML. 
 

Dokumentation: Spørgeskema ved afslutningen af alle brobygningsforløb i 8. klasse 
og ved alle talentbrobygningsforløb. 
Rapportering til Bestyrelsen i september 2020 

 

9. 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. 

1.9.2020. 
− At statens 2020-mål for energireduktion på 14% i forhold til 2006 er opnået ved udløbet af 2019. 
− At 80% af svarene fra hhv. ansatte og elever ligger i kategorien ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” 

med den generelle rengøringsstandard på skolen. 
 

Dokumentation: Årsrapport i Bestyrelsen i marts 2020. 
Rapport om bygningsdrift i Bestyrelsen i foråret 2020. 

 
10. Indsats mod frafald 

Mål: 

- Elevernes fravær er på samme niveau eller mindre end gennemsnittet af de sidste tre års fravær 
opgjort pr. 1. juli. 
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- At frafaldet på stx bliver på samme niveau eller lavere end gennemsnittet for de sidste tre års fra-
fald. 

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

Dokumentation: Rapportering til Bestyrelsen i september 2020 

11. Øget elev-lærer samvær 
 
Mål:  
- at mindst 500 timer fra skolens forsøgspulje anvendes til dobbeltlærerordninger og dermed øget elev-
lærersamvær, opgjort pr. 1.7.2020. 
 

Dokumentation: Afrapportering til Bestyrelsen i september 2020 

Udbetaling 

Vægtning 

Basisramme:  

1. Tilfredshed med skolestart og overgang til studieretningsklasser 20% 

2. Elevtrivsel 20% 

3. Medarbejdertrivsel 25% 

4. It 15% 

5. Kvalitetssikring, evaluering og feedback 20% 

Ekstraramme:  

6. Bedre branding af Mulernes Legatskole 20% 

7. Reformimplementering 15% 

8. Brobygning 20% 

9. Drift 15% 

10. Frafald 20% 

11. Øget elev-lærer samvær 10% 
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Resultatvurdering og evaluering 

Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand om status for 
målopfyldelsen. Kontrakten midtvejsevalueres i januar 2020. 

Ved skoleårets afslutning udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i 
kontrakten. I rapporten beskriver rektor i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. På baggrund 
af rapporten og efter bestyrelsesformandens dialog med rektor indstiller formanden i hvilken grad, der er 
sket målopfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. På bestyrel-
sesmødet i september drøftes det forgangne års resultatopfyldelse på baggrund af rapporten for rektor og 
indstillingen fra formanden. På samme møde træffer bestyrelsen uden rektors medvirken endelig beslut-
ning om udbetalingsprocenten. Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden efter 
indstilling fra rektor i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på 
en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsesformanden ved perio-
dens udløb resultatlønskontraktens opfyldelsesgrad. 

Kontraktændringer 

Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, 
hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en gen-
forhandling/justering af kontrakten. 

 
Vedtaget på Bestyrelsesmødet den 24.9.2019 
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