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Følgende resultatlønskontrakt skal styrke åbenheden og gennemskueligheden i 
varetagelsen af opgaver på SOSU Nykøbing Falster. Kontrakten skal synliggørere de 
opgavemæssige prioriteringer og bidrage til en fortsat effektivitets- og kvalitetsudvikling. 
Den skal endvidere danne udgangspunkt for en dialog mellem kontraktens parter om den 
fortsatte udvikling af SOSU Nykøbing Falster opgaver og indsatsområder. 

Kontrakten er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. 
juni 2013. Den indeholder således en basis del og en ekstraordinær del. 

Kontrakten er fastlagt i samarbejde mellem direktør og bestyrelse og udtrykker derfor 
begge parters ønsker til SOSU Nykøbing Falsters fortsatte drift og udvikling. 

Kontraktens parter og gyldighedsperiode 

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster ved formand Per 
Fruerled og direktør Steen Frederiksen. Kontrakten er gældende for perioden 1. januar 
2021 til 31. december 2021. 

Kontraktens status 

Kontrakten er en udspecificering af ansvars- og kompetenceforholdet mellem parterne og 
har ikke status af en juridisk bindende kontrakt med aftaleretlige konsekvenser. Kontrakten 
karakteriseres som en intern kontrakt indgået mellem to parter inden for samme 
organisation på forskellige hierarkiske niveauer. 

Der er mellem underskriftsparterne en gensidig forståelse af, at kontrakten fungerer som 
grundlag for direktørens virke i kontraktens gyldighedsperiode med mindre andet aftales. 
Ved underskrivelsen af kontrakten forpligter direktøren sig til målrettet at arbejde for 
opfyldelsen af kontraktens mål. Direktøren skal endvidere sikre den nødvendige 
information til bestyrelsen omkring SOSU Nykøbing Falster virke. 

Direktøren skal sideløbende med de i kontrakten udvalgte målområder have fokus på 
SOSU Nykøbing Falsters øvrige drifts- og indsatsområder, herunder politisk fastsatte 
målsætninger og beslutninger samt øvrige overordnede aftaler og beslutninger. 
Direktøren skal dermed i sit samlet virke understøtte opfyldelsen af SOSU Nykøbing Falster 
visioner og målsætninger. 

Resultatløn i alt 

Der er tilknyttet en resultatløn på kr. 60.000,00 til basisrammen af resultatlønskontrakten 
og 40.000 kr. til den ekstraordinære ramme af kontrakten. 

 
Udbetalingen af det fulde beløb forudsætter en 100 % opfyldelse af nedenstående målkrav 
for såvel basisrammen som for den ekstraordinære ramme. Målkravene vægtes således, at 
deres vigtighed og omfang afspejles i resultatlønnen. 
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Resultatløn basisrammen  
 

1. Øget rekruttering til SOSU-uddannelserne gennem partnerskaber 

For at kunne tiltrække tilstrækkelig mange medarbejdere til SOSU-fagene er det nødvendigt, 
at SOSU Nykøbing Falster udnytter alle muligheder for at rekruttere elever til skolens 
uddannelser. En stor del af skolens rekrutteringsgrundlag er i dag en del af lokale, kommunale 
aktiviteter, fx skolevæsnet og jobcentrene. Det er derfor vigtigt, at skolen bl.a. blive endnu 
bedre til at indgå i stærke, forpligtende partnerskaber med især de lokale kommuner om at 
give potentielle elever et klart billede af de muligheder som en SOSU-uddannelse rummer. 
Vurderingen af målopfyldelsen sker på baggrund af en afrapportering på følgende mål: 

 Det lykkes at tiltrække min. 20 elever til start i august 21 på grundforløb 2 rettet mod SSA 
og SSH i Nakskov, og der iværksættes i samarbejde med Lolland Kommunen en fælles 
indsats for foråret 2021 om rekruttering af min. 15 elever til et forforløb der skal gøre 
eleverne parate til start på grundforløb 2 i 2022. 

 Der etableres en stærk organisation for GULD10 – samarbejdet mellem CELF og SOSU 
Nykøbing Falster om drift af 10. klassecenteret i Guldborgsund Kommune. Det vil sige, at 
der med SOSU Nykøbing Falsters medvirken bliver udarbejdet en klar plan for driften af 
GULD10 i form af undervisningsplaner, håndtering af udfordrede elever og elevernes 
overgang til ungdomsuddannelse (især de erhvervsrettede). 

 Udbuddet i Vordingborg fastholdes med en rekruttering af henholdsvis min. 13 elever til 
grundforløb 1 og min. 20 elever til grundforløb 2 (i gennemsnit for de to optag) gennem 
brobyggede og introducerede forløb i samarbejde med FGU Syd- og Vestsjælland, UU 
Vordingborg samt Vordingborg Kommunes ældreområde, jobcenter og skolevæsen. 

Målet vægter 35 % af rammen. 

 

2. Elevernes læring i centrum 

Elevernes læringsudbytte og evne til at gennemføre deres uddannelse afhænger bl.a. af, at de 
ser undervisningen som relevant for dem, at uddannelsen er tilrettelagt så den matcher 
rammerne for deres liv og at de oplever en faglig progression i et trygt læringsmiljø. Med 
andre ord: God kvalitet og tilrettelæggelse af uddannelserne er forudsætninger for at øge 
gennemførelsen og læringen for eleverne, og det er forudsætninger som SOSU Nykøbing 
Falster de kommende år skal arbejde endnu systematisk og indgående med. Vurderingen af 
målopfyldelsen sker på baggrund af en afrapportering på følgende mål: 

 Skolens nye kvalitetspolitik bliver fuldt implementeret. Det vil siger, at der gennemføres 
kvartalsstatus, én selvevaluering og der bliver udarbejdet og implementeret et koncept for 
undervisningsevalueringer på alle skolens forløb (undtaget efteruddannelse). Der 
gennemføres desuden en analyse af, hvilke effekter skolens nye kvalitetspolitik har for 
arbejdet med at styrke elevernes trivsel og læringsudbytte. 

 Det første hold undervisere (min. 10) gennemfører de første to moduler af den 
erhvervspædagogiske diplomuddannelse med fokus på at omsætte målsætningerne i 
skolens Fælles Pædagogisk-Didaktiske Grundlag til konkrete tiltag i undervisningen. 
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 Det undersøges i hvilket omfang og hvordan elever med behov for faglig støtte kan 
tilrettelægges så de i højere grad end i dag får den nødvendige støtte der sætter dem i 
stand til at gennemføre deres uddannelse. Der iværksættes min. to tiltag der skal øge den 
faglige støtte til elever i eller uden for den skemalagte undervisning. 

 Der foretages en analyse af skolens SSP-indsats og der udarbejdes en handleplan, der skal 
sikre, at alle elever får så stærk og hurtig en individuel støtte som muligt i deres 
uddannelse. 

Målet vægter 35 % af rammen. 

 

3. Mindre frafald gennem fokus på overgang fra skole til praktik 

For mange elever falder fra i løbet af de første tre måneder af deres hovedforløb på 
uddannelserne til SSA og SSH. Dette har været en velkendt problemstilling gennem flere år, 
som skolen og uddannelsesstederne har arbejdet indgående med, dog uden at reducere 
frafaldet markant. Det er således en vigtig opgave at få samlet op på de indhøstede erfaringer 
og koncentreret indsatsen i de mest effektive tiltag eller iværksætte nye tiltag. Vurderingen af 
målopfyldelsen sker på baggrund af en afrapportering på følgende mål: 

 Indsamling af den eksisterende viden om årsagerne til frafald blandt elever i overgangen 
fra skole til praktik på SSA og SSH samt en vurdering af igangsatte/gennemføre tiltag for at 
reducere denne type frafald. På baggrund af denne analyse i værksættes eller videreføres 
min. tre tiltag der forventes at kunne reducere frafaldet i overgangen. Tiltagene skal være 
kendetegnet ved at: 

o De har potentiale til at reducere overgangsfrafaldet markant på kort sigt 

o Mulighederne for ekstern finansiering til at gennemføre tiltagene skal afsøges 

o Tiltagene rummer en stærkt involvering af praktikken 

 Frafaldet i overgangen fra grundforløb 2 (SU) til hovedforløb SSA skal reduceres. Det 
gælder især frafaldet i elevernes prøveperiode, der skal bringes på niveau med det 
gennemsnitlige frafald på landsplan (opgjort ved udgangen af 2021 med gennemsnit for 
2020 som benchmark) 

Målet vægter 30 % af rammen. 
 
 

Resultatløn ekstraordinære ramme 

 

1. Bedre og mere effektive IT-løsninger til gavn skolens eleverne og samarbejdspartnerne 

Corona-situationen har understreget vigtigheden af brugervenlige, driftssikre og billige it-
løsninger, der kan understøtte undervisningen, kommunikation og administrative opgave. 
Corona-situationen har vist, at der på flere områder er behov for at undersøge om SOSU 
Nykøbing Falster kan forbedre sine IT-løsninger, så de bliver så brugervenlige og driftssikre 
som muligt. Vurderingen af målopfyldelsen sker på baggrund af en afrapportering på følgende 
mål: 

Skolen undersøger og gennemfører tiltag der resulterer i: 
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 Mere driftssikre IT-løsninger i klasselokalerne i forhold til anvendelse af skærme samt 
mulighed for at elever kan følge undervisningen i klasselokaler fra andre lokationer. 

 Bedre muligheder for at gennemføre virtuelle eksamener på skolen samt afholde møder 
med flere deltagere og med god lyd- og billedkvalitet 

 Fuld implementering af skolens nye elevadministrative system, Uddata+, hvilket betyder at 
skolens administrative medarbejdere kan bruge systemets muligheder fuldt ud 

 Implementering af ny hjemmeside, der giver mulighed for at potentielle elever kan finde 
alle væsentlige informationer vedr. skolen på her 

 Mulighed for at afholde virtuelle rundvisninger af skolen og brobygningsaktiviteter, hvor 
potentielt kommende elever bliver præsenteret for skolen digitalt 

 En stærk IT-support der er økonomisk konkurrencedygtig med en høj grad af 
tilgængelighed for skolens medarbejdere og elever 

Målet vægter 30 % af rammen. 
 
 

2. Bedre fysiske rammer og fremsynet bygningsdrift på SOSU Nykøbing Falster 

Gode fysiske rammer for elever og medarbejdere er en vigtig forudsætning for læring og 
trivsel. Skolen ønsker derfor fortsat at udvikle de fysiske rammer, så elever og medarbejdere i 
endnu højere grad oplever, at det er attraktivt at komme på skolen og så de fysiske rammer 
understøtter et godt lærings- og arbejdsmiljø. Vurderingen af målopfyldelse sker på baggrund 
af en afrapportering på følgende mål: 

 De iværksatte byggeprojekter (tilbygninger og vinduesudskiftning) gennemføres til 
planlagt tid samt inden for den fastsatte budgetramme 

 Der udarbejdes en vedligeholdelsesplan der sætter den løbende bygningsdrift i et fast 
system vægt på miljø- og energihensyn der gennemføres en analyse af mulighederne for 
at foretage en ombygning/indretning af skolens nuværende bygninger med henblik skabe 
fysiske rammer der understøtter: 

o Tættere relationer mellem elever og deres undervisere 

o Stærke faglige miljøer blandet underviser der indgår i opgave fællesskaber 

o Praksisnær undervisning og praktiske øvelser 

o Elevernes faglig arbejde også uden for klasselokaler 

o Undervisning i ergonomiske møbler, godt indeklima og god belysning 

Målet vægter 40 % af rammen. 
 
 

3. Bedre samarbejde om fælles opgaver 

I tæt samarbejde med ledergrupper skal direktøren analyse mulighederne at i værksætte nye 
væsentlige tiltag organisatoriske tiltag der styrker medarbejderes opgaveløse på en måde der 
øger eleverne gennemførelse og læring. 

Målet vægter 30 % af rammen. 
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Resultatvurdering og evaluering 

Ved kontraktens udløb udarbejder direktøren en rapport, der beskriver realiseringen af de i 
resultatkontraktens angivne mål. Direktøren er selv ansvarlig for at dokumentere, hvorvidt 
kontraktens mål er opfyldt. 

Målopfyldelsen vurderes endeligt af bestyrelsen efter, at bestyrelsen og direktøren i 
fællesskab har bedømt målopfyldelsen. Vurderingen finder sted i december 2020. 

Der vil i kontraktperioden være en løbende dialog imellem aftalens parter med henblik på, at 
parterne er orienteret om status for målopfyldelsen.  

Såfremt der indtræder sygdom, eller direktøren ophører i sin stilling opgøres kontrakten til 
dato, og resultatet vurderes med henblik på at kunne tage stilling til resultatlønnens eventuelle 
udbetaling og størrelse. 

Genforhandling / justering af kontrakten i kontraktperioden kan finde sted ved væsentlige 
ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. 
Efter enighed mellem parterne kan der i løbet af kontraktperioden tilføjes eller fjernes 
aktiviteter i forhold til det aftalte. 
 

 
Underskrift 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 25. marts 2021 
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Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.”

Serienummer: PID:9208-2002-2-336778154650

Steen Frederiksen

 
04-05-2021 08:55

  

Serienummer: PID:9208-2002-2-877974156114

Per Fruerled

 
04-05-2021 09:35

  

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. 
Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af 
den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af 
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af 
dokumentet er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i 
dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

f
Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.
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UqikRmKWkKWqTVEb4eM7SVanEUn2gYq0QtU2CBDj886O/GCew66wMfsHsyJ8DtaDx9TdezHUzbQt
b2yssy3vZSxI57bIcva3NM3o5q79JaWLnr4zqtGmc13ZoUfNGVQwbe8KZqrhvpSl0xeDui7srW63
W2lsMaLqmDbQirtDrM09Pty0H96KuhSuo2XYE7Z2JQTUgWNHR5BrjTrg13d1gRrGo1p6QhWNkwHp
VjE5xp7oCoZtcWhE9HxR0V4C3Q6p5oyG7Jgq2f7GxhOYxC2e3JVptUyggDkq2Ij28qQ2DcC7DpS/
ntiBaZ2LMFhaYYyYSKPORYX7ZWRwvkfiTS+kRg==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=


 
 
MIIGLDCCBRSgAwIBAgIEXesFMjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMDEyMTQwODU5
MTlaFw0yMzEyMTQwOTI5MTlaMHkxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE/MBgGA1UEAwwRU3RlZW4gRnJlZGVyaWtzZW4wIwYDVQQFExxQ
SUQ6OTIwOC0yMDAyLTItMzM2Nzc4MTU0NjUwMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKC
AQEAq8ZTha142gX3Qqgp9ygGcf5idxDnzAeCly3hntNaGLAYzx9lMLYrwZnaNU92GCtexKgjPSdR
drqspYyTNGVKOkhM1zp8Q8+sTHBnxzFL4/5l/ANacL5Nq0b6Ha6jcORP8XyrhfB+YfmNy/oYPh+F
nCiwGWGJtDUX6oui8EHuD/+hBTTlfkXursaenFmhiiYZNT4tjC+M2mux7ONSRcMnosXPsUEm2h7w
Ow1inFVDnGpX6/BNRZ1gxxee1al9GzhM1oG3QMY29C+2KN0+I1zyuETxOhqRoUdNBxB3lV+MzQ/O
olnhRIkVmQo8PisjL7C6IAVisndQ7X6NfwR55qtS/wIDAQABo4IC8zCCAu8wDgYDVR0PAQH/BAQD
AgP4MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTA0LnRydXN0
MjQwOC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTA0LnRydXN0MjQw
OC5jb20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDQtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEB
AQEFMIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkw
ge4GCCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2Vy
dGlmaWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVu
dGVzIGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQw
OCBlZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9u
ZWxsZSBwYXJ0ZXIuMCcGA1UdEQQgMB6BHHN0ZWVuZnJlZGVyaWtzZW5AaG90bWFpbC5jb20wgZcG
A1UdHwSBjzCBjDAuoCygKoYoaHR0cDovL2NybC5pY2EwNC50cnVzdDI0MDguY29tL2ljYTA0LmNy
bDBaoFigVqRUMFIxCzAJBgNVBAYTAkRLMRIwEAYDVQQKDAlUUlVTVDI0MDgxHTAbBgNVBAMMFFRS
VVNUMjQwOCBPQ0VTIENBIElWMRAwDgYDVQQDDAdDUkwxNzk5MB8GA1UdIwQYMBaAFFy7dWIWMpmq
NqC4mvtvpwxf8ArVMB0GA1UdDgQWBBTpbFKPh3wtFBVOUF35dt4Pflik7jAJBgNVHRMEAjAAMA0G
CSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQB3GCGGiFTLlmN2joZCDOReD6djN4zoHqykjl4MQVUIzVb/+rYjsiOn
RC7gl0QAWOoSpHRxpKjk3OLbQ40BxuvxhyRdO7Kd2dZJYe3UGeoq5NFtqNfafNKVN5uUvncDK5gN
OzRdNFxJEfTjstk3tX5tInDFT1jegeT91MjmTDDjfdOwMrQWGf4TrIyVdskEi89u/AWE2XRQsOR3
GXqjSdwruFSo/D5w3ZGwpIxn/fNbndi60stnLy1rP+LPEhUx4NFShDKCMbAG96/Ay/Rq2/fFeGbn
v4oWHWyf7iRN4gERfztEJtXr+5KctuCTDWFZZMrdK2HyrzMYT2+As3rYQ7kF



  
  signtext PGRpdiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI2ZmZjsgcGFkZGluZzogMTVweCI+CTxkaXY+CQk8aDEgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+VW5kZXJza3JpZnQgbWVkIE5lbUlEPC9oMT4JCTxwIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZiciPkplZyB1bmRlcnNrcml2ZXIgZGV0dGUgZG9rdW1lbnQgbWVkIE5lbUlELiBOZWRlbnN0w6VlbmRlIGtyeXB0ZXJpbmdzbsO4Z2xlIGthbiBiZW55dHRlcyB0aWwgYXQgYmVrcsOmZnRlIGRva3VtZW50ZXRzIMOmZ3RoZWQuIEzDpnMgbWVyZSBww6Ugc3VwcG9ydC52aXNtYWFkZG8ubmV0PC9wPgkJPHAgc3R5bGU9ImZvbnQtZmFtaWx5OiBHb3RoYW0sICdIZWx2ZXRpY2EgTmV1ZScsIEhlbHZldGljYSwgQXJpYWwsICdzYW5zLXNlcmlmJyI+RG9rdW1lbnRldCBkZXIgdW5kZXJza3JpdmVzOiA8L2JyPiBSZXN1bHRhdGzDuG5za29udHJha3QgMjAyMSAtIGdvZGtlbmR0IGRlbiAyNS4wMy4yMDIxLnBkZjwvcD48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjZWJlYmViOyBwYWRkaW5nOiAxMHB4IDBweCAwIDBweDsiPgk8ZGl2PgkJPGgyIHN0eWxlPSJmb250LWZhbWlseTogR290aGFtLCAnSGVsdmV0aWNhIE5ldWUnLCBIZWx2ZXRpY2EsIEFyaWFsLCAnc2Fucy1zZXJpZic7IHBhZGRpbmc6IDBweCAxNXB4OyI+U0hBLTI1NiBrcnlwdGVyaW5nc27DuGdsZTo8L2gyPiAgICA8cCBzdHlsZT0iZm9udC1mYW1pbHk6IENvbnNvbGFzLCAnQW5kYWxlIE1vbm8nLCAnTHVjaWRhIENvbnNvbGUnLCAnTHVjaWRhIFNhbnMgVHlwZXdyaXRlcicsIE1vbmFjbywgJ0NvdXJpZXIgTmV3JywgJ21vbm9zcGFjZSc7IG92ZXJmbG93OiBhdXRvOyBwYWRkaW5nOiAwcHggMTVweCAyMHB4OyI+ZWYxMmMyNzRkYzhlNjU3ZmNiN2UwMzRhODkyZDA5MjYzYWIzNmJmMWExYTUyYmEwYTZhMDliMzU1OThjYzkwNzwvcD4JPC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken Xb15solb8gD6wM0VwFwa1U27KzXz1wAdnj5ObrlsW84=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzcwLjAuMzUzOC43NyBTYWZhcmkvNTM3LjM2
  challenge 2bfba016-76bc-4c95-be01-cb6c1a916d89
  TimeStamp MjAyMS0wNS0wNCAwNjo1NDoyNiswMDAw
  identityAssuranceLevel 2
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Følgende resultatlønskontrakt skal styrke åbenheden og gennemskueligheden i 
varetagelsen af opgaver på SOSU Nykøbing Falster. Kontrakten skal synliggørere de 
opgavemæssige prioriteringer og bidrage til en fortsat effektivitets- og kvalitetsudvikling. 
Den skal endvidere danne udgangspunkt for en dialog mellem kontraktens parter om den 
fortsatte udvikling af SOSU Nykøbing Falster opgaver og indsatsområder. 


Kontrakten er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. 
juni 2013. Den indeholder således en basis del og en ekstraordinær del. 


Kontrakten er fastlagt i samarbejde mellem direktør og bestyrelse og udtrykker derfor 
begge parters ønsker til SOSU Nykøbing Falsters fortsatte drift og udvikling. 


Kontraktens parter og gyldighedsperiode 


Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for SOSU Nykøbing Falster ved formand Per 
Fruerled og direktør Steen Frederiksen. Kontrakten er gældende for perioden 1. januar 
2021 til 31. december 2021. 


Kontraktens status 


Kontrakten er en udspecificering af ansvars- og kompetenceforholdet mellem parterne og 
har ikke status af en juridisk bindende kontrakt med aftaleretlige konsekvenser. Kontrakten 
karakteriseres som en intern kontrakt indgået mellem to parter inden for samme 
organisation på forskellige hierarkiske niveauer. 


Der er mellem underskriftsparterne en gensidig forståelse af, at kontrakten fungerer som 
grundlag for direktørens virke i kontraktens gyldighedsperiode med mindre andet aftales. 
Ved underskrivelsen af kontrakten forpligter direktøren sig til målrettet at arbejde for 
opfyldelsen af kontraktens mål. Direktøren skal endvidere sikre den nødvendige 
information til bestyrelsen omkring SOSU Nykøbing Falster virke. 


Direktøren skal sideløbende med de i kontrakten udvalgte målområder have fokus på 
SOSU Nykøbing Falsters øvrige drifts- og indsatsområder, herunder politisk fastsatte 
målsætninger og beslutninger samt øvrige overordnede aftaler og beslutninger. 
Direktøren skal dermed i sit samlet virke understøtte opfyldelsen af SOSU Nykøbing Falster 
visioner og målsætninger. 


Resultatløn i alt 


Der er tilknyttet en resultatløn på kr. 60.000,00 til basisrammen af resultatlønskontrakten 
og 40.000 kr. til den ekstraordinære ramme af kontrakten. 


 
Udbetalingen af det fulde beløb forudsætter en 100 % opfyldelse af nedenstående målkrav 
for såvel basisrammen som for den ekstraordinære ramme. Målkravene vægtes således, at 
deres vigtighed og omfang afspejles i resultatlønnen. 







  


 


Resultatløn basisrammen  
 


1. Øget rekruttering til SOSU-uddannelserne gennem partnerskaber 


For at kunne tiltrække tilstrækkelig mange medarbejdere til SOSU-fagene er det nødvendigt, 
at SOSU Nykøbing Falster udnytter alle muligheder for at rekruttere elever til skolens 
uddannelser. En stor del af skolens rekrutteringsgrundlag er i dag en del af lokale, kommunale 
aktiviteter, fx skolevæsnet og jobcentrene. Det er derfor vigtigt, at skolen bl.a. blive endnu 
bedre til at indgå i stærke, forpligtende partnerskaber med især de lokale kommuner om at 
give potentielle elever et klart billede af de muligheder som en SOSU-uddannelse rummer. 
Vurderingen af målopfyldelsen sker på baggrund af en afrapportering på følgende mål: 


 Det lykkes at tiltrække min. 20 elever til start i august 21 på grundforløb 2 rettet mod SSA 
og SSH i Nakskov, og der iværksættes i samarbejde med Lolland Kommunen en fælles 
indsats for foråret 2021 om rekruttering af min. 15 elever til et forforløb der skal gøre 
eleverne parate til start på grundforløb 2 i 2022. 


 Der etableres en stærk organisation for GULD10 – samarbejdet mellem CELF og SOSU 
Nykøbing Falster om drift af 10. klassecenteret i Guldborgsund Kommune. Det vil sige, at 
der med SOSU Nykøbing Falsters medvirken bliver udarbejdet en klar plan for driften af 
GULD10 i form af undervisningsplaner, håndtering af udfordrede elever og elevernes 
overgang til ungdomsuddannelse (især de erhvervsrettede). 


 Udbuddet i Vordingborg fastholdes med en rekruttering af henholdsvis min. 13 elever til 
grundforløb 1 og min. 20 elever til grundforløb 2 (i gennemsnit for de to optag) gennem 
brobyggede og introducerede forløb i samarbejde med FGU Syd- og Vestsjælland, UU 
Vordingborg samt Vordingborg Kommunes ældreområde, jobcenter og skolevæsen. 


Målet vægter 35 % af rammen. 


 


2. Elevernes læring i centrum 


Elevernes læringsudbytte og evne til at gennemføre deres uddannelse afhænger bl.a. af, at de 
ser undervisningen som relevant for dem, at uddannelsen er tilrettelagt så den matcher 
rammerne for deres liv og at de oplever en faglig progression i et trygt læringsmiljø. Med 
andre ord: God kvalitet og tilrettelæggelse af uddannelserne er forudsætninger for at øge 
gennemførelsen og læringen for eleverne, og det er forudsætninger som SOSU Nykøbing 
Falster de kommende år skal arbejde endnu systematisk og indgående med. Vurderingen af 
målopfyldelsen sker på baggrund af en afrapportering på følgende mål: 


 Skolens nye kvalitetspolitik bliver fuldt implementeret. Det vil siger, at der gennemføres 
kvartalsstatus, én selvevaluering og der bliver udarbejdet og implementeret et koncept for 
undervisningsevalueringer på alle skolens forløb (undtaget efteruddannelse). Der 
gennemføres desuden en analyse af, hvilke effekter skolens nye kvalitetspolitik har for 
arbejdet med at styrke elevernes trivsel og læringsudbytte. 


 Det første hold undervisere (min. 10) gennemfører de første to moduler af den 
erhvervspædagogiske diplomuddannelse med fokus på at omsætte målsætningerne i 
skolens Fælles Pædagogisk-Didaktiske Grundlag til konkrete tiltag i undervisningen. 







  


 


 Det undersøges i hvilket omfang og hvordan elever med behov for faglig støtte kan 
tilrettelægges så de i højere grad end i dag får den nødvendige støtte der sætter dem i 
stand til at gennemføre deres uddannelse. Der iværksættes min. to tiltag der skal øge den 
faglige støtte til elever i eller uden for den skemalagte undervisning. 


 Der foretages en analyse af skolens SSP-indsats og der udarbejdes en handleplan, der skal 
sikre, at alle elever får så stærk og hurtig en individuel støtte som muligt i deres 
uddannelse. 


Målet vægter 35 % af rammen. 


 


3. Mindre frafald gennem fokus på overgang fra skole til praktik 


For mange elever falder fra i løbet af de første tre måneder af deres hovedforløb på 
uddannelserne til SSA og SSH. Dette har været en velkendt problemstilling gennem flere år, 
som skolen og uddannelsesstederne har arbejdet indgående med, dog uden at reducere 
frafaldet markant. Det er således en vigtig opgave at få samlet op på de indhøstede erfaringer 
og koncentreret indsatsen i de mest effektive tiltag eller iværksætte nye tiltag. Vurderingen af 
målopfyldelsen sker på baggrund af en afrapportering på følgende mål: 


 Indsamling af den eksisterende viden om årsagerne til frafald blandt elever i overgangen 
fra skole til praktik på SSA og SSH samt en vurdering af igangsatte/gennemføre tiltag for at 
reducere denne type frafald. På baggrund af denne analyse i værksættes eller videreføres 
min. tre tiltag der forventes at kunne reducere frafaldet i overgangen. Tiltagene skal være 
kendetegnet ved at: 


o De har potentiale til at reducere overgangsfrafaldet markant på kort sigt 


o Mulighederne for ekstern finansiering til at gennemføre tiltagene skal afsøges 


o Tiltagene rummer en stærkt involvering af praktikken 


 Frafaldet i overgangen fra grundforløb 2 (SU) til hovedforløb SSA skal reduceres. Det 
gælder især frafaldet i elevernes prøveperiode, der skal bringes på niveau med det 
gennemsnitlige frafald på landsplan (opgjort ved udgangen af 2021 med gennemsnit for 
2020 som benchmark) 


Målet vægter 30 % af rammen. 
 
 


Resultatløn ekstraordinære ramme 


 


1. Bedre og mere effektive IT-løsninger til gavn skolens eleverne og samarbejdspartnerne 


Corona-situationen har understreget vigtigheden af brugervenlige, driftssikre og billige it-
løsninger, der kan understøtte undervisningen, kommunikation og administrative opgave. 
Corona-situationen har vist, at der på flere områder er behov for at undersøge om SOSU 
Nykøbing Falster kan forbedre sine IT-løsninger, så de bliver så brugervenlige og driftssikre 
som muligt. Vurderingen af målopfyldelsen sker på baggrund af en afrapportering på følgende 
mål: 


Skolen undersøger og gennemfører tiltag der resulterer i: 







  


 


 Mere driftssikre IT-løsninger i klasselokalerne i forhold til anvendelse af skærme samt 
mulighed for at elever kan følge undervisningen i klasselokaler fra andre lokationer. 


 Bedre muligheder for at gennemføre virtuelle eksamener på skolen samt afholde møder 
med flere deltagere og med god lyd- og billedkvalitet 


 Fuld implementering af skolens nye elevadministrative system, Uddata+, hvilket betyder at 
skolens administrative medarbejdere kan bruge systemets muligheder fuldt ud 


 Implementering af ny hjemmeside, der giver mulighed for at potentielle elever kan finde 
alle væsentlige informationer vedr. skolen på her 


 Mulighed for at afholde virtuelle rundvisninger af skolen og brobygningsaktiviteter, hvor 
potentielt kommende elever bliver præsenteret for skolen digitalt 


 En stærk IT-support der er økonomisk konkurrencedygtig med en høj grad af 
tilgængelighed for skolens medarbejdere og elever 


Målet vægter 30 % af rammen. 
 
 


2. Bedre fysiske rammer og fremsynet bygningsdrift på SOSU Nykøbing Falster 


Gode fysiske rammer for elever og medarbejdere er en vigtig forudsætning for læring og 
trivsel. Skolen ønsker derfor fortsat at udvikle de fysiske rammer, så elever og medarbejdere i 
endnu højere grad oplever, at det er attraktivt at komme på skolen og så de fysiske rammer 
understøtter et godt lærings- og arbejdsmiljø. Vurderingen af målopfyldelse sker på baggrund 
af en afrapportering på følgende mål: 


 De iværksatte byggeprojekter (tilbygninger og vinduesudskiftning) gennemføres til 
planlagt tid samt inden for den fastsatte budgetramme 


 Der udarbejdes en vedligeholdelsesplan der sætter den løbende bygningsdrift i et fast 
system vægt på miljø- og energihensyn der gennemføres en analyse af mulighederne for 
at foretage en ombygning/indretning af skolens nuværende bygninger med henblik skabe 
fysiske rammer der understøtter: 


o Tættere relationer mellem elever og deres undervisere 


o Stærke faglige miljøer blandet underviser der indgår i opgave fællesskaber 


o Praksisnær undervisning og praktiske øvelser 


o Elevernes faglig arbejde også uden for klasselokaler 


o Undervisning i ergonomiske møbler, godt indeklima og god belysning 


Målet vægter 40 % af rammen. 
 
 


3. Bedre samarbejde om fælles opgaver 


I tæt samarbejde med ledergrupper skal direktøren analyse mulighederne at i værksætte nye 
væsentlige tiltag organisatoriske tiltag der styrker medarbejderes opgaveløse på en måde der 
øger eleverne gennemførelse og læring. 


Målet vægter 30 % af rammen. 







  


 


 
Resultatvurdering og evaluering 


Ved kontraktens udløb udarbejder direktøren en rapport, der beskriver realiseringen af de i 
resultatkontraktens angivne mål. Direktøren er selv ansvarlig for at dokumentere, hvorvidt 
kontraktens mål er opfyldt. 


Målopfyldelsen vurderes endeligt af bestyrelsen efter, at bestyrelsen og direktøren i 
fællesskab har bedømt målopfyldelsen. Vurderingen finder sted i december 2020. 


Der vil i kontraktperioden være en løbende dialog imellem aftalens parter med henblik på, at 
parterne er orienteret om status for målopfyldelsen.  


Såfremt der indtræder sygdom, eller direktøren ophører i sin stilling opgøres kontrakten til 
dato, og resultatet vurderes med henblik på at kunne tage stilling til resultatlønnens eventuelle 
udbetaling og størrelse. 


Genforhandling / justering af kontrakten i kontraktperioden kan finde sted ved væsentlige 
ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. 
Efter enighed mellem parterne kan der i løbet af kontraktperioden tilføjes eller fjernes 
aktiviteter i forhold til det aftalte. 
 


 
Underskrift 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 25. marts 2021 
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