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Individuel aftale om resultatløn  

for direktør Tue Sanderhage for perioden 1/1 – 31/12 2018 

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. 1. 2017 -31.12. 2018 
 
 

 
Indsatsområder i henhold til skolens strategi 
 
Basisrammen (beløb 80.000,- kr.) 

 
1. Styrke indsatsen inden for VEU/Erhverv i forlængelse af trepartsaftale 

I en kombination af sektorindsatser og lokale tiltag styrkes arbejdet med at indgå bindende aftaler 
med både uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og virksomheder med henblik på øget 
aktivitet på VEU/Erhverv i forhold til foregående år. 
 
Indikatorer 

 Stigende omsætning på 20 % inden for VEU/Erhverv i 2018 ift 2016 

 Indgået aftale med mindst to uddannelsesinstitutioner/fagforeninger samt tre virksomheder om 
samarbejde inden for VEU/Erhverv 

 Aktiv deltagelse i sektorindsats inden for VEU/Erhverv 

 

2. Implementering af EU Persondataforordning 

Sikring af implementering af implikationer af EU Persondataforordning, herunder procedurebeskrivelser, 
dokumentation og arkivering. 
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Indikatorer 

 Samlet håndbog for behandling af personhenførbare oplysninger i alle dele af organisationen 
udarbejdet. 

 

3. Udarbejdelse af strategi for den fortsatte aktivitet, herunder sikring af det økonomiske 

fundament for Vestegnen HF & VUC i forlængelse af virksomhedsoverdragelse og bodeling 

ved oprettelsen af Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

Indikatorer 

 Udarbejdelse af strategi for Vestegnen HF & VUC for 2019 – 2022 
 Udarbejdelse af fire-årigt overslagsbudget for den samlede aktivitet for 2019 – 2022 
 Udarbejdelse af plan for det fremtidige AVU- og FVU-udbud på institutionens to matrikler 

 
4. Den samlede skole skal være et væksthus for digitalisering og digital læring 

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

implementering af digital læring i alle uddannelser samt digitalisering i administrationen 

Indikatorer 

 Udarbejdet projektplan og igangsætning af projekt med henblik på et digitalt/Virtual Reality tilbud 
på HF i Rødovre 
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Ekstrarammen (beløb: 60.000,- kr.) 

5. Styrket kommunikation internt og eksternt 
Skolens interne kommunikation og læringsplatforme styrkes og opdateres. Skolens eksterne 
kommunikation opdateres 
 
Indikatorer 

 Udarbejdet projektplan, valg af leverandør samt gennemført pilotprojekt for implementering af nyt 
læringsplatform (LMS) til brug i alle uddannelser 

 Der udarbejdes ny stresspolitik, der sikrer klare og transparente kommunikationsveje, ansvar og 
muligheder i forebyggelse, indsatser og efterværn før, under og efter stress 

 Der udarbejdes projektplan for nyt grafisk udtryk og designmanual for Vestegnen HF & VUC, 
således at der kan implementeres nyt grafisk udtryk og designmanual i 2019 

 
 

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 

 Mindsket frafald med 5% 

 Mindske fravær i henhold til ministeriets definition på fravær med 5 % 

 
7. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid 
 
Et styrket fokus på kerneopgaven, faggruppers samarbejde om udvikling af fælles undervisningsmaterialer 
samt ledelse og kompetenceudvikling der knytter sig tæt til undervisningen 
 
Indikatorer 

 Lærerne har samlet set flere timer sammen med kursisterne i 2018 end i 2017, opgjort via 
ministeriets KPI indikator 1 og 2 
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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% 

 Point 
sum 

4 1. Styrke indsatsen inden for VEU/Erhverv i 

forlængelse af trepartsaftale 

 

0 100 200 300  

5 2. Implementering af EU Persondataforordning 

 

0 100 200 300  

4 3. Udarbejdelse af strategi for den fortsatte 

aktivitet i forbindelse med oprettelse af FGU 

 

0 100 200 300  

5 4. Den samlede skole skal være et væksthus for 

digitalisering og digital læring  

 

0 100 200 300  

 
Resultatmål     Ekstrarammen 

    
 

3 5. Styrket kommunikation 
 

0 100 200 300  

3 6. Styrket Indsats mod frafald 
 

0 100 200 300  

4 7. Prioritering og planlægning af lærernes 
arbejdstid i forlængelse af OK13 

0 100 200 300  

 

Det maksimale pointtal for basisrammen er:  5400 point 

Det maksimale pointtal for ekstrarammen er: 3000 point 
 

Vurdering 

Efter 31/12 udarbejder direktør Tue Sanderhage en indstilling til udmåling af resultatkontrakten. 

På baggrund af denne beslutter bestyrelsen på sit møde i 1. kvartal 2018, hvilken grad af 
opfyldelse, der er sket for hvert enkelt mål. 

På den baggrund beregnes det samlede pointtal. 

Resultatløn 
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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 19/3 2018 

Jette Kammer Jensen Tue Sanderhage 
formand direktør 
 
 


