
Individuel aftale om resultatløn 

for direktør Tue Sanderhage for 2015/16 

Hjemmel og deltagere i forhandlingen 

Bestyrelsesformand Jette Kammer Jensen, næstformand Lars Falsig og direktør Tue Sanderhage 

Resultatlønskontrakten er indgået i henhold til bemyndigelse fra Ministeriet for børn og 

undervisning af 27. juni 2013. 

Aftalen vedrører 

Navn: Tue Sanderhage 	 Stilling: Direktør 

Tidsramme 

Aftalen vedrører perioden 1. 8. 2015 -31.07. 2016 

lndsatsområder i henhold til skolens strategi 

Basisrammen  

1. Sikre rummelighed og opstille tydelige rammer omkring rummeligheden og være tydelige 

omkring faglighed, krav og pligter 

I kombination af en tydelig kravssætning og en udvidet rummelighed at sikre at kursister med 

forskellige forudsætninger kan få det bedst mulige uddannelsesforløb. 

Indikatorer 

• Videreudvikling og konceptualisering af vejleder-lærerteamsamarbejdet 

• Revision af ordens- og studieregler 

• Rummelighed og kravssætning integreres i skolens evalueringssystenn 

• Intern kompetenceudvikling om rummelighed og klasseledelse 

2. Sikre borgerne, der har potentialet, adgang til fortsat uddannelse uht. 

Erhvervsskolereformen og Arbejdsmarkedsreformen samt erhvervsaktive mulighed for et 

kompetenceløft 



Udvikling af samarbejder og nye uddannelsestilbud der har fokus på videreuddannelse inden for 

erhvervsskolesystemet og et øget fokus på forløb for erhvervsaktive og ledige voksne med henblik på 

videre beskæftigelse. 

Indikatorer 

• Styrket samarbejde med kommuner, virksomheder og driftsoverenskomstpartnere med fokus på 

kursisternes videre uddannelses- og erhvervsmuligheder 

• Aktiv deltagelse i udbud af kombineret ungdomsuddannelse 

• Etablering af samarbejde med erhvervsskoler om overgangs- og forberedelsesforløb 

• Øget aktivitet i virksomhedsforlagte og/eller —baserede forløb for erhvervsaktive og ledige voksne 

• Styrket samarbejde mellem vejledere og VUC Erhverv 

3. Udvikle det voksenpædagogiske miljø med en skarp visitering, en massiv indsats for 

fastholdelse og differentiering af undervisningen 

Styrket intern kompetenceudvikling af læreres voksenpædagogiske kompetencer til at kunne møde 

kursisters mangfoldighed i kompetencer og forudsætninger og til at udvikle nye undervisningsformer. 

Vejledningen videreudvikler kompetencer ift visitering og samarbejde med lærer-team om placering af 

kursister og håndtering af disses mangfoldighed. 

Indikatorer 

• Udvikling og udbud af internt kompetenceudvikling med fokus på voksenpædagogik, 

undervisningsdifferentiering og fastholdelse 

• Styrket samarbejde med kommunerne om visitering af kursister 

4. Skolen i Rødovre skal være et væksthus for digitalisering og nye læringsformer, hvor 

resultaterne breder sig til resten af skolen 

Gennem en bredt involverende proces sikres kompetencer til og planer for realisering og realistisk 

implementering af ft-båret undervisning i Rødovre 

Indikatorer 

• Realistisk ressourceallokering af både teknisk og pædagogisk personale til implementering og 

realisering af It-båret undervisning 

• Styrket daglig ledelseskraft i Rødovre for at sikre opfølgning og implementering af beslutninger 

• Styrket samarbejde mellem e-learning og lærere der skal undervise i Rødovre med henblik på 

videndeling og synergi i opgaveløsningerne 

• Eksternt samarbejde med videnpartner om e-didaktik og ft-båret undervisning 



Ekstrarammen  

5. Styrket kommunikation internt og eksternt 
Skolens interne kommunikation og eksterne synlighed styrkes som følge af skolens størrelse og et ønske om 

større mediennæssig gennemslagskraft. Dette formuleres i en revideret kommunikationsstrategi. 

Indikatorer 

• Den interne kommunikation styrkes gennem oprettelse af internt nyhedsbrev med redaktør og 

bred involvering af personale som skribenter 

• Styrket tilstedeværelse på de sociale medier 

• Styrket tilstedeværelse i lokale og landsdækkende medier ift tidligere år 

• Styrket fokus på politisk gennemslagskraft gennem styrkede relationer til samarbejdspartnere og 

beslutningstagere 

• Udvikling og oprydning i læringsplatforme og intranet 

6. Styrket indsats mod frafald og fravær 

Indsatsen for fastholdelse og for nedbringelse af frafald styrkes gennem styrket handlekraft, nye værktøjer i 

vejledergruppen, tydeliggørelse af krav til kursisterne og en påviseligt øget undervisningsdifferentiering 

Indikatorer 

• Revision af retningslinjer for fastholdelse, rummelighed og bedre studieaktivitet, herunder et 

styrket fokus på undervisningsdifferentiering 

4, 	Styrkelse af samarbejdet mellem lærerteam og vejledere i fastholdelsesindsatsen 

7. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid i forlængelse af 0K13 

Gennem en analyse af både ledelsesorganisering, TAP-ressourcefordeling ift den samlede opgaveportefølje 

samt den nye organisering af administrationen udvikles den fremtidige fordeling af opgaveløsningen med 

henblik på at styrke den faglige ledelse og styrke samspil mellem ledelse, lærere og TAP 

Indikatorer 

• Evaluering og udvikling af kriterierne for lærernes brug af K-timer 

• Styrket administrativ ledelsesbetjening med henblik på styrket faglig ledelse 



Vægtning af mål og vurdering 

Værdien af hvert af målene er vurderet på en skala fra 1 til 5. Pointsummen fremkommer ved at 

gange vægten med det opnåede pointtal. Hvis der ikke kan konstateres nogen grad af målopnåelse 

gives 0 point. 

Vægt Resultatmål 	Basisrammen 0% 1- 
33% 

3 3 - 
66% 

6 6 - 
100% 

Max 
Point 
sum 

4 1. 	Rummelighed og tydelighed 0 100 200 300 1200 

5 2. 	Adgang til fortsat uddannelse 0 100 200 300 1500 

5 3. 	Voksenpædagogik og uv-differentiering 0 100 200 300 1500 

4 4. 	Rødovre som væksthus 0 100 200 300 1200 

Resultatmål 	Ekstrarammen 0 100 200 300 

5 1. Styrket kommunikation 0 100 200 300 1500 

3 2. Styrket Indsats mod frafald 0 100 200 300 900 

2 3. Prioritering og planlægning af lærernes 

arbejdstid i forlængelse af 0K13 

0 100 200 300 600 

Det maksimale pointtal for basisrammen er: 	5400 point 

Det maksimale pointtal for ekstrarammen er: 	3000 point 

Vurdering 

Efter afslutningen af kursusåret 2015/2016 i august måned udarbejder direktør Tue Sanderhage en 

evalueringsrapport, der beskriver arbejde og resultat af arbejdet med de opstillede mål. 

På baggrund af denne rapport gennemføres i september et dialogmøde som en del af 
medarbejderudviklingssamtalen mellem formandskabet og direktør Tue Sanderhage. Ved dette 
møde aftales, hvilken grad af opfyldelse, der er sket for hvert enkelt mål. 

På den baggrund beregnes det samlede pointtal. 



Resultatløn 

Der udbetales efter afslutningen af ovenstående vurdering et engangsbeløb, der forholdsmæssigt 

svarer til det opnåede pointtal. Maksimalt pointtal svarer til et beløb på 80.000 kr. aktuelt niveau 

for basisrammen og for 60.000 kr. for ekstrarammen. Beløbet er ikke pensionsgivende. 

5. Underskrift 

Vestegnen HF & VUC den 24. september 2015 

Jette I 	 Tue Sand rhage 

formand 	 direktør 
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