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RESULTATLØNSKONTRAKT 
for 

Rektor Michael Levy Bruus 

Grundlag 

Retningslinjerne for denne resultatlønskontrakt er fastlagt I bemyndigelsesbrevet udsendt af Ministeriet for 

Børn og Undervisning 27. juni 2013. 

Formål 

Resultathønskontrakten skal tjene følgende overordnede formål: 

•e Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsene

•e Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse oggennemf'Ørsel afe

væsentlige kort- og langsigtede målsætningere

•e Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring Institutionens mål og resultatere

Rammer 

Kontrakten skal Indeholde en 

1.e basisramme med indsatsområder som afspejler institutionens udfordringer, kortsigtede som lang-

sigtedee

ekstraramme med ministerielt fastlagte indsatsområder, der skal Indeholde krav om markante re

sultater, som f'Ører til synlige ændringer for institutionen. Blandt indsatsområderne I ekstrarammene

skal indgå målsætninger ome

a.eEt 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 an

dre lærlngsaktlvlteter 

b.eEn målrettet indsats mod frafalde

Resultatlønskontrakten er Indgået mellem bestyrelsen for Maribo Gymnasium og rektor Michael Levy 

Bruus. Kontraktperioden løber fra 1. august 2018 tll 31. jull 2019. 

Den maksimale udbetaling udgør 100.000 kr. 
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Maribo Gymnasium
Indsatsområder et -""l swl 111t vlltl"t 

Basisrammen udgør 60 % af den samlede ramme og Indeholder for skoleåret 2018-2019 følgende punkter: 

1 Implementere den nye IYfflnaslereform 

Indikatorer: 
I dialog mellem elever, medarbejdere, ledelse og be
styrelse Implementeres den gymnaslereform i en In
volverende proces med stor medlnddragelse. 
Højt Informationsniveau om og sikring af tid og rum 
til Implementeringen I løbet af skoleår. 
Kompetenceudvlkllng 1ft. reformens dele og krav. 

2 Tllbygnlngen til A-byønlngen 

Indikatorer: 
I dialog med elever, medarbejdere DB bestyrelse ud
arbejdes projektbeskrivelsen for tilbygningen til A
bygnlngen på baggrund af ønsker og behov. 

Mdl: 

Indkøring af de nye fagpakker på hf, herunder godt 
gennemløb af projekt- og praktlkforløbet I 2hf. 

'eGod afslutning på første aennemløb med det nye hf 
- målt på planlægning os gennemførelse, elevtll
fredshed, fuldftrelse og karakterer.e
Jndfasnlng af planen for timepuljen på hhv. hf og stx.e
God opstart på det faglige samspil på sne.e
L•bende evaluerina af reformens lndkørlna.e

Mål: 
Nedrivning af G-bygnlngen. 
Gennemførelse af llcltatlon hvor udbuddet holder sig 
Inden for den fastsatte økonomiske ramme. 
Processen skal byge på stor Inddragelse af alle 
medarbejdere og skolens elever. 
llla-ttelse af tilhwnlnten. 1--...+-----�-----------.L.:llt:::.::IC::::::::.:::..::.:.;::::.::.it.,1:;::.:.z:=:.:._______�,

3 Orpnlsatlons- og kulturudvikling 
1----------------------------------....-i,Indikatorer: 

Styrlcelse af en rummelig elevkultur på MG ud fra 
skolens værdigrundlag. 
Øget elevinvolvering I hele skolens llv 
At følge måling af professionel kapital op med kan-
kret handling. 

Økonomisk balance 

Indikatorer: 
Løbende budgetopfølgning. 

Mål: 
Færdiggørelse af ny personalehåndbog for alle sko-
lens medarbejdere. 
Fastholde og udvikle MG som en skole, hvor medar-
bejdeme og eleverne Inddrages I beslutnlngsproces-
ser. 
Fastholdelse af et godt arbejdsmiljø og kvalitet i en 
besparelsestld, hvilket sker I en åben og tæt dialog. 
En overvelendeøosltlv APV. 

M6I: 

Det realiserede resultat må Ikke afvige negativt fra 
budgettet hverken ved årets resultat (2018) eller 
halvårsresultatet (2019). 
Skift af kreditinstitution mhp. lavere bidragssats og 
omkostnl"er. 

Ekstrarammen udgør 40 % af den samlede ramme og rummer for skoleåret 2018-2019 følgende punkter: 

s Milrettet anvendelse af lærerressourcer Inden for gældende overenskomst 

Indikatorer: 
At en større del af lærernes arbejdstid anvendes på 
undervisnina.sooaaver. 

Mål: 
Styrtcet dlalog om arbejdsopgaverne og tiden dertil. 
En markant reduktion af merarbeldet. 
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