MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2014 samt
MÅL FOR 2015
2014
Basisramme:
1. Der er foretaget en arbejdspladsvurdering hvad angår Science-Centret.
Denne vurdering skal vise, at bygningen er velfungerende til undervisningsområderne.
Rapport med data foreligger. Måling er foretaget i oktober 2014. Nødvendige
forbedringer er minimale og vil blive gennemført primo 2015.

2. Der er udarbejdet konkrete planer for en ny uddannelse på gymnasialt niveau med
studieretningen ”Eventøkonomi”.
Som et led i Viden Djurs ønske om et bredere uddannelsesudbud på Djursland vil en
gymnasial uddannelse på dette område være interessant i forhold til vækstpotentialet.
Planen er udarbejdet og uddannelsen er igangsat. Uddannelsen er udbudt og
implementeret. Den foregår på Handelsgymnasium Rønde (Syddjurs Kommune).

3. Der er i relation til budget 2015 fastlagt nye måltal for såvel økonomi som udvikling.
Sikring af afdelingsledernes mulighed for ressourcestyring og disponering indenfor
uddannelsesdrift, HR og kompetenceudvikling, udvikling af uddannelser samt indtjening
og økonomi.
Direktøren har opstillet konkrete mål for alle afdelingslederne for de aftalte
indsatsområder i hver afdeling. Resultaterne for opfyldelse af måltal bedømmes ultimo
2015.
4. Uddannelsen i grundforløbet ”Mad til mennesker” er etableret med start pr. august
2014.
Sikring af bredere uddannelsestilbud indenfor EUD-området.
Der er ansat 2 medarbejdere hhv. 1. maj og 1. august 2014. Byggeriet er færdiggjort og
42 elever er påbegyndt uddannelsen pr. 1. august 2014.
5. Der er aftalt etablering og drift med implementering senest 1. august 2015 af en
erhvervsrettet 10. klasse-retning med Norddjurs kommune.
Opfyldelse af folketingets mål om flere elever på de erhvervsrettede
ungdomsuddannelser.
Der er indgået aftaler med såvel Syddjurs Kommune som med Norddjurs Kommune i
november 2014.

Ekstraramme:
1) På VID Gymnasier er de pædagogiske medarbejderes arbejdsplaner baseret på
udmåling af kendte akkorder afløst af arbejdsplaner baseret på vurdering af
funktioner og kapacitet hos den enkelte.
Underviserne gennemfører flere arbejdstimer sammen med eleverne.
Undervisernes tid sammen med eleverne er øget.

2) Der etableres en funktion med opgaven: kontakt til erhvervslivet, opgaverne er bl.a.:





fremskaffelse af flere praktikpladser
at motivere de studerende
øge gennemførelsen og fokus på fastholdelse af studerende
Funktionens arbejder med virksomhedsforlagt undervisning, erhvervsrettede
projekter og virksomhedsbesøg. De studerende potentiale og ønsker skal
løbende afdækkes med henblik på ”rette person til rette plads”.

En samlet funktion skal sikre det nødvendige og rettidige samspil mellem de
involverede afdelinger og opgaveholdere, så frafald kan reduceres.
Funktionen er oprettet og der er sket en væsentlig forbedret koordinering af arbejdet.
3) Frafaldet på skolens ungdomsuddannelser skal være mindre end eller lig med
frafaldet i seneste måling. Opgørelsen finder sted medio 2014.
Fokus på frafald skal bibeholdes på et højt stade.
På EUD grundforløb er der sket en stigning fra 13.9 % til 18.3 %. På EUD hovedforløb er
der sket en svag stigning fra 5.7 % til 6.4 %. På Gymnasieområdet er der sket en stigning
fra 9.6 % til 11.3 %. Sammenlignes 2014-tal med andre erhvervsskoler i Region Midt/Øst
ligger Viden Djurs i den gode ende. (Kilde: officielle frafaldsstatistikker).

4) Med udgangspunkt i Viden Djurs elevtilfredshedsundersøgelse, der gennemføres i
lige kalenderår, opstiller direktøren i 2014 efter gennemført måling, en handlingsplan
indeholdende punkterne:
Generel elevtrivsel
Læring

Hensigtserklæringer (Matematik, praksislæring, fælles
pædagogisk og didaktisk grundlag m.v. )

Undervisningsmiljø
I resultatlønskontrakten for 2016 og efterfølgende lige kalenderår opstilles der
konkrete mål for handleplanens ønskede effekt på de nævnte områder.
Bestyrelsen ønsker en måling af elevtrivslen indarbejdet i direktørens kontrakt og en
positiv udvikling af denne trivsel.

Hensigtserklæringer med udgangspunkt elevtilfredshedsundersøgelse 2014 er
udarbejdet.

BESTYRELSEN FOR VIDEN DJURS HAR EVALUERET RESULTATERNE OG VURDERER AT
SAMTLIGE MÅL ER OPFYLDT FULDT UD (100%) MED UNDTAGELSE AF BASISRAMMENS MÅL 3,
DER VURDERES UOPFYLDT (0%).

2015
Basisramme:
1. På baggrund af ”helhedsplan for bygnings- og renoveringsplan Kalø”

udarbejdet i efteråret 2014 skal der gennemføres
 en prioritering af aktiviteterne
 udarbejdes en tidsplan for aktiviteternes færdiggørelse af ovenstående
2. Der er etableret et skolelandbrug med udgangspunkt i Plan Kalø inden

udgangen af 2015.
3. Med udgangspunkt i Strategi 2018 er der i 2015 udarbejdet en konkret plan for

anvendelse af øget praksis i erhvervsuddannelserne.
4. Der er senest i 2015 udarbejdet konkrete mål for alle ungdomsafdelingers

strategiske kompetenceudvikling.
5. Elevoptaget i Kalø er ultimo 2015 20 % højere end primo 2015.

Ekstraramme:
1. Der udarbejdes dokumentationsmetode for VID Gymnasiers anvendelse af

undervisernes arbejdstid fordelt på tid sammen med de studerende og øvrige
opgaver.
2. Frafaldet på skolens erhvervsuddannelser skal være mindre end eller lig med

frafaldet i seneste måling. Opgørelsen finder sted 30. juni 2015.
3. Frafaldet på skolens gymnasiale uddannelser skal være mindre end eller lig

med frafaldet i seneste måling. Opgørelsen finder sted 30. juni 2015.

