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Resultatkontrakt 2018/2019 

Resultatkontrakt for direktør Ann K. Østergaard 
I henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling ved brev af 27. juni 

2013 sagsnr. 065.46N.961 indgås resultatkontrakt for perioden 1. august 2018 til 31. juli 2019 mel-

lem bestyrelsen ved UCH og direktør Ann Østergaard. 

 

Rammen udgør i henhold til bemyndigelsen det maksimale beløb i forhold til skolens årselevtal. 

 

Basisrammen: 
Indsatsområde 1: 15% 

Mål: Udarbejdelse af digitaliseringsstrategi på EUD, VEU og gymnasiale uddannelser på det pæda-

gogiske område, der støtter op om skolens vision 

 

Evaluering: 

Der foreligger strategi- og implementeringsplan for EUD, VEU og Gymnasiale uddannelser 

 

Indsatsområde 2: 15% 

Mål: Gymnasiereformimplementering: 

 Plan for SO er udarbejdet for begge gymnasier 

 Plan for anvendelse af puljetimer er udarbejdet 

 Implementering, evaluering og evt. revidering af evalueringsstrategi er gennemført 

 Projekt Boomerang med deltagelse af HHX og HTX er gennemført, evalueret og evt. revide-

ret 

 

Evaluering: 

Planerne er gennemført, og der foreligger skriftlig dokumentation herfor 

 

Indsatsområde 3: 15% 

Mål: Plan for center for jordbrugs fremtid 

Evaluering: Der foreligger plan for center for jordbrug i forhold til indhold, fysiske rammer samt pro-

filering 

 

Indsatsområde 4: 15% 

Mål: etablering af strategiske partnerskaber i forhold til VEU og EUD 

Evaluering: Der er etableret partnerskaber/samarbejder i forhold til uddannelsesopgaven med be-

skrivelse af indhold og omfang 

 

Indsatsområde 5: 10% 

Mål: samarbejde med grundskolerne om styrket praksisfaglighed i udskolingen 

Evaluering: Der er etableret samarbejde i forhold til styrket praksisfaglighed i udskolingen 
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Indsatsområde 6: 15% 

Mål: stabs- og støttefunktioners serviceniveau fastlægges  

Evaluering: Der foreligger definition af serviceniveau på udvalgte støttefunktioner 

 

Indsatsområde 7: 15% 

Mål: beslutning om og implementeringsplan for studieadministrativt system 

Evaluering: Der er besluttet studieadministrativt system og udarbejdet implementeringsplan 

 

Ekstraramme: 
Indsatsområde 1: 50% 

Gennemførelse:  

Mål: Fastholde og forbedre gennemførselsprocenten på de erhvervsuddannelserne og de gymnasi-

ale uddannelser 

Evaluering: Der er gennemført kvantitativ og kvalitativ vurdering af gennemførelsesindsatsen. Målet 

betragtes som fuldt opfyldt, såfremt den kvantitative opgørelse af eleverne gennemførelse er på 

status quo eller forbedret. Målet betragtes som opfyldt med 50 procent såfremt de vedtagne indsat-

ser i forhold til gennemførelsesindsatsen kan dokumenteres gennemført i form af skriftlig redegø-

relse på hhv. gymnasiale uddannelser samt erhvervsuddannelser 

 

Indsatsområde 2: 50% 

Anvendelse af lærernes arbejdstid: 

Mål: mere tid anvendes sammen med og for eleverne 

Evaluering: 

Der måles på forbedringer i forhold til følgende: 

 Arbejdstidens anvendelse i henhold til indberetninger 

 Lærer/elev- ratio 

 Konfrontationsprocenten 

Målet betragtes som fuldt indfriet, såfremt de tre indikatorer til sammen viser, at der anvendes mere 

tid sammen med og for eleverne. 

 

 

 

 

 


