MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS
KONTRAKT 2015 samt MÅL FOR 2016
2015
Basisramme:
1. På baggrund af ”helhedsplan for bygnings- og renoveringsplan Kalø”

udarbejdet i efteråret 2014 skal der gennemføres
 en prioritering af aktiviteterne
 udarbejdelse af en tidsplan for aktiviteternes færdiggørelse.
Der er sket prioritering af aktiviteterne, udarbejdet en tidsplan og finansiering er på plads.

2. Etablering af et skolelandbrug med udgangspunkt i Plan Kalø er sket i 2015.
Den officielle indvielse foregik 25. september 2015. Ibrugtagning er sket inden.

3. Med udgangspunkt i Strategi 2018 er der i 2015 udarbejdet en konkret

handlingsplan for anvendelse af øget praksis i erhvervsuddannelserne.
Planen er godkendt i SU på møde den 2. september 2015 samt på bestyrelsesmødet den
24. november 2015.

4. Der er senest i 2015 udarbejdet konkrete mål for alle ungdomsafdelingers

strategiske kompetenceudvikling.
De konkrete mål er samlet i en rapport. Af tidsplanen for 2015 – 2020 fremgår det hvilke
medarbejdere, der skal gennemføre en hel diplomuddannelse og hvilke medarbejdere, der
skal gennemføre suppleringsmoduler.

5. Elevoptaget i Kalø er ultimo 2015 20 % højere end i primo 2015.
Pr. 5. januar 2015 er elevbestanden 34 elever, Pr. 2. februar 2015 er elevbestanden 61
elever og pr. 31. oktober 2015 er elevbestanden 133 elever. Tilvæksten i elevtal er således
over 20%.

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

undervisernes arbejdstid fordelt på tid sammen med de studerende og øvrige
opgaver.
Regneark er udarbejdet og anvendes.

2. Frafaldet på skolens erhvervsuddannelser skal være mindre end eller lig med
frafaldet i seneste måling. Opgørelsen finder sted 30. juni 2015.
Frafaldet på skolens EUD uddannelsers grundforløb er 22,83 % mod 22,00 % året før. På
hovedforløb er frafaldet 3,92 % mod 4,36 % året før.

3. Frafaldet på skolens gymnasiale uddannelser skal være mindre end eller lig

med frafaldet i seneste måling. Opgørelsen finder sted 30. juni 2015.
Frafaldet på skolens gymnasiale uddannelser er 10,53% mod 11,00% året før.
BESTYRELSEN FOR VIDEN DJURS HAR EVALUERET RESULTATERNE OG VURDERER, AT
SAMTLIGE MÅL ER OPFYLDT FULDT UD (100%) MED UNDTAGELSE AF EKSTRARAMMENS MÅL 2,
DER VURDERES OPFYLDT MED 7,5 POINT UD AF 15 MULIGE (92,5%).

2016
Basisramme:
1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse.
2. Flere elever får en uddannelsesaftale.
3. Eleverne udfordres i erhvervsuddannelserne så de bliver så dygtige, de kan.

4. EUD-10 i Norddjurs Kommune udvikles i samarbejde med Norddjurs
Kommune/10. Klasse Centret til at være den primære rekrutteringskanal til
erhvervsuddannelserne.
5. Der er gennemført en analyse, der viser muligheden for Viden Djurs udbud af
uddannelsestilbud i Økologi som efteruddannelse i form af IDV og AMU.
6. Skolens økonomiske driftsresultat skal være positivt.

Ekstraramme:
1. Gennemførelsesprocenten på EUD er større end det tilsvarende tal i 2015.

Opgørelsen finder sted 30. juni 2016.
2. Gennemførelsesprocenten på GYM er større end det tilsvarende tal i 2015.

Opgørelsen finder sted 30. juni 2016.
3. Undervisernes arbejdstid sammen med de studerende på skolens gymnasiale

uddannelser skal være mindst af samme omfang som i skoleåret 2014/2015.

