Resultatlønsaftale 2012-2013
Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Marie Kruses Skole og
rektor/ledelsen. Aftalen omfatter de indsatsområder, der nævnes eksplicit nedenfor, og
som bestyrelsen har lagt særlig vægt på, at rektor/ledelsen prioriterer højt i perioden 1.
september 2012 – 31. december 2013.
De afsatte midler fordeles mellem rektor og den øvrige ledelse efter følgende model:
Rektor 25% øvrige ledere 12,5%

Resultatlønsaftalen består af tre overordnede indsatsområder, der vægtes med følgende
procenter:
Indsatsområde 1:

Interessenter

60%

Indsatsområde 2:

Sprog og internationalisering

20%

Indsatsområde 3:

Trivsel

20%

Indsatsområde 1
Interessenter
Mål A: Stabil søgning til MKS

20%

Succesindikatorer:
- Mindst 112 elever i 1g august 2013 og mindst 350 elever i GYM august 2013
- Mindst 680 elever i HSK august 2013
- Der gennemføres en undersøgelse af 1g´rnes valg af gymnasium m.h.p. at
afdække hvorfor de vælger/fravælger MKS/BG/AG samt af 8. og 9.klassernes
prioriteringer ved valg af uddannelse.
- En plan for oprettelse af 6d pr 1.8.2013 samt øget specialisering i udskolingen
præsenteres for bestyrelsen.
Mål B: Tilfredse elever og lærere, der trives og udvikler sig på MKS

20%

Succesindikatorer:
- Fortsat lavt elevfrafald (Højest 20 elever når vi renser for økonomiske årsager,
geografisk flytning og skift i uddannelsesretning – der laves individuelle vurderinger
fra elev til elev).
- Tilfredshedsundersøgelser blandt elever og lærere i efteråret 2013 med målbare
fokuspunkter og mulighed for benchmarking med andre sammenlignelige skoler.
- Udvikling af undervisningsformer, der kan øge drenges udbytte af undervisningen i
HSK og GYM, samt etablering af datasæt (karakterer, fravær, frafald) til at måle
udvikling over tid
Mål C: Identifikation og udfyldelse af kommunikationsfunktion

10%

Succesindikator:
-

Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi, som godkendes af bestyrelsen og som
inkluderer intern og ekstern kommunikation, sociale medier og markedsføring.
Der ansættes en kommunikationsmedarbejder, som får ansvaret for at gennemføre
denne strategi.

Mål D: Et velfungerende samarbejde med eksterne interessenter og øget fokus på
fundraising
10%
Succesindikator:

-

Der måles på omfanget af udadvendte aktiviteter, enten på MKS med deltagelse af
udefrakommende eller ude med synlig deltagelse af MKS. Der skal være mindst 5
aktiviteter. Der udarbejdes en strategi mhp ekstern finansiering via fundraisning og
sponsorater samt søges midler til et konkret projekt.

Indsatsområde 2
Sprog og internationalisering
Mål A: MKS afdækker den internationale profil

10%

Succesindikatorer:
- Ledelsen præsenterer et oplæg for bestyrelsen mhp at skabe entydighed i
forståelsen af vores profil, herunder diskussion af begrebet internationalisering.
- Fastholdelse og fortsat videreudvikling af rejseprofilen på MKS samt muligheder for
udvekslingsaftaler i GYM undersøges

Mål B: Sprogundervisningen på MKS styrkes

10%

Succesindikatorer:
- I samarbejde med sprogkoordinatoren arrangeres sprogdage i GYM, og
samarbejde mellem sproglærere på hele skolen formaliseres m.h.p. at styrke
sprogundervisningen og drøfte mulige sprogdidaktiske og pædagogiske
udviklingsinitiativer.
- Fremtidig plan for engelsk i HSK drøftes med lærerne. Engelsk i hovedskolen
styrkes. Det nedsatte udvalg fremlægger den fremtidige plan for lærergruppen i
foråret 2013.
- Fortsat arbejde med at integrere sprog i de øvrige fag.

Indsatsområde 3
Trivsel
Mål A: Fortsat fokus på mobning

10%

Succesindikatorer:
- Der afholdes en personaledag for alle med et fælles tema om mobning og
handlemuligheder.
- Færre elever der føler sig udsat for mobning i forhold til 2011/12.
- Der uddannes antimobbe- og konfliktmæglerkonsulenter i HSK som hele
institutionen kan trække på.

Mål B: Fokus på sundhed & idræt

10%

Succesindikator:
-

Der nedsættes et udvalg bestående af hovedskolelærere, der får til opgave at
udarbejde forslag til styrkelse af bevægelse i hovedskolen generelt og i idræt.
Forslaget fremlægges marts 2013.

