
Udmøntning af Resultatlønskontrakt for skoleåret 2019 2020 

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 17. september 2020 at udmønte resultatkontrakten med 92,5 

procent af beløbsrammen (jfr. referat af bestyrelsesmødet punkt 11). 

 

Område Indsats Resultat vægt realisering 

Skolens faglige indhold Se ovenfor under 

A 

At der forelægges en færdig 
sprogstrategi for skolens 
bestyrelse juni 2020. 
Strategien implementeres i 
skolens praksis i det følgende 
skoleår  

17,5%  Skolen har i 2019 2020 
afholdt en række 
møder med skolens 
undervisere i 
fremmedsprog med 
henblik på 
udarbejdelsen af en 
sprogstrategi. 
Møderne har også 
resulteret i et udkast til 
strategi. 
Processen blev dog 
udskudt i forbindelse 
med forårets 
nedlukning. 
Vi har således ikke nået 
at færdiggøre 
strategien til 
implementering i det 
nye skoleår. Til 
gengæld gik vi i marts 
over til at arbejde med 
en strategi for virtuel 
undervisning på grund 
af Covid-19. 
Arbejdet vil dog blive 
genoptaget i 
september. 
Elementer i planen vil 
blive udfoldet i løbet af 
skoleåret. Det er målet 
at kunne præsentere 
strategien i forbindelse 
med Åbent Hus i 
januar.  

Skolens faglige indhold Se ovenfor under 

B 

At der er udarbejdet et 
færdigt oplæg om 
godkendelse af faget 
Informatik A til ministeriet. 
Herunder et oplæg til 
godkendelse af en 

20% 
 

Ansøgning fremsendt 
til UVM. 
 



studieretning med Informatik 
A og Samfundsfag A. 
 
Under forudsætning af 
ministeriets godkendelse, 
udbydes en studieretning 
med fagene Informatik A og 
Samfundsfag A i skoleåret 
2020 2021. 
 

Elevsammensætningen 
på skolen 

Se ovenfor under 

C 

Der er skabt en kontinuerlig 
dialog mellem Rektor og 
centrale politikere i 
folketinget, Region Midt og 
Aarhus kommune om 
behovet for en bedre 
elevfordeling. 
 
Rektor orienterer løbende 
bestyrelsen om fremdriften i 
dette arbejde. 
  

20%  Kapacitetsfastsættelsen 
og KUO-fordelingen har 
bevirket, at vi har lidt 
over 20% tosprogede 
på stx i 1.g. 
Problemstillingen er 
drøftet og 
dokumenteret i BUVM. 

Elevsammensætningen 
på skolen 

Se ovenfor under 

D 

Der gennemføres en særlig 
brandingindsats i perioden 
november 2019 frem til 
medio foråret 2020 målrettet 
områderne beskrevet under 
D. 
 
De gennemførte konkrete 
tiltag gennemgås for 
bestyrelsen i marts 2020. 
 

20% 
 
 

Trods nedlukningen har 
der i hele skoleåret 
været en særlig 
branding af Viby 
Gymnasium på såvel 
hjemmesiden som på 
Face Book. 
Brandingen kom 
ligeledes til udtryk i 
håndteringen af de 
overførte elever: 
rundvisning, FB-indslag, 
virtuelt Åbent Hus 

Elevernes 
gennemførelse 

Se ovenfor under 

E 

En evaluering af resultaterne 
af partnerskabet mellem 
Viby Gymnasium og Aarhus 
Kommune præsenteres for 
bestyrelsen i juni 2020. 
På samme møde gennemgås 
de foreløbige konklusioner af 
forskningsprojektet 
gennemført af Aarhus 
Universitet. 
 

 15% 
 

For samarbejdet med 
Aarhus Kommune 
henvises til punkt 1 i 
årsrapporten. 
Projektet med 
Psykologisk Institut 
havde som sit sigte, at 
styrke elevernes greb 
om egen og fælles 
tilværelse. 
Projektet blev 
gennemført i efteråret 
2019 for alle skolens 2g 
klasser og 2. hf klasser. 



Disse 2 årgange havde 
året før, da de var 1g 
og 1 Hf, haft en 
betydeligt frafald. I 1g 
havde det været på 
16,6 procent og i 1 Hf 
på 16,3 procent. 
I 2g og 2 Hf var 
frafaldet i løbet af året 
reduceret til 5,3 
procent for 2g og til 2,2 
procent for 2 Hf. 
  

 

 

 


