
Måleopfyldelse for resultatkontrakt for rektor for Tornbjerg 
Gymnasium - periode skoleåret 2013-14 
 
Mellem bestyrelsen for Tornbjerg Gymnasium ved formand Erik Knudsen og rektor Carsten 
Claussen er indgået en resultatkontrakt efter bemyndigelse fra Ministeriet for Børn og 
Undervisning af 27. juni 2013.  
 
Beløbsrammen for kontrakten er for basisrammen 70 000 kr og for ekstrarammen 50 000 kr. 
Kontrakten gælder for perioden fra 1. august 2013 til og med 31. juli 2014. Opfyldelsen af 
kontraktens indsatsområder er som følger: 
 
A. Basisramme 
 
• Udvikling af en mere tilfredsstillende medindflydelsesstruktur (vægt 25 %) 
Der skal udformes en mere tilfredsstillende struktur for medindflydelse, som involverer elever og personale, 
og som har klarere kommunikations- og beslutningsveje. Den ændrede struktur sættes i værk fra årsskiftet og 
evalueres foreløbigt inden sommerferien. Som evalueringsinstrument på personalesiden genbruges i det 
væsentlige materialet fra den indledende undersøgelse. På elevsiden gennemføres evalueringen i form af 
interviews med primært elevrådet. 
 
Der er gennemført en reorganisering af skolens medindflydelsesstruktur, hvor de tre hidtidige 
skoleudvalg (kontaktudvalget, strategiudvalget og undervisningsudvalget) er erstattet af et 
Koordinationsudvalg med repræsentanter for ledelse, personale og elever. Kontaktudvalget 
nedsætter udvalg (fx økonomiudvalg) og arbejdsgrupper efter behov. Beslutningsvejene er søgt 
klargjort gennem mødestruktur og kommunikation primært gennem brug af Skoleforum, en fælles 
digital platform for information og kommunikation. 
Efter Koordinationsudvalgets vurdering var det første halve år for kort en periode til at fungere 
som basis for en evaluering, der i stedet ønskes gennemført i løbet af dette skoleår. 
 
VURDERING: Målopfyldelse 80%, svarende til vægt 20 %. 
Målet er ikke nået fuldt ud, da evalueringen ikke er gennemført som forventet, jf. ovenfor. 
 
• Udvikling af undervisningen (vægt 25 %) 
Der skal gennemføres en kortlægning af faggruppernes arbejde med anvendelsesorienteret undervisning og 
inddragelse af eksterne kontakter. På basis heraf udvikles og afprøves mindst fem anvendelsesorienterede 
undervisningsforløb med ekstern kontakt. 
Samarbejdet med skoler og institutioner i området skal fortsættes og udbygges, så det ikke kun er 
pilotprojekter, men omfatter flere faggrupper og flere institutioner. 
 
Kortlægningen er gennemført og præsenteret for lærerkollegiet. Der er gennemført tre forløb med 
eksterne virksomheder og to faglige forløb med Holluf Pile Skole. Ud fra disse erfaringer er der 
flere samarbejdsforløb på bedding i skoleåret 2014-15. 
 
VURDERING: Målopfyldelse 100 %, svarende til vægt 25 %. 
 
• Effektiv økonomisk drift (vægt 25 %) 
Skolen skal have et budget for 2014 og overslagsbudgetter for de følgende tre år i balance gennem den 
nødvendige tilpasning til elevtal og statslige sparekrav. Bestyrelsen skal i løbet af skoleåret have fremlagt en 



plan for, hvordan dette sikres. Desuden skal der sikres overholdelse af budgetterne, hvor parametrene er 
årsopgørelse for 2013 og halvårsresultat for 2014. Sidst nævnte indgår hver med vægt 5 % i opgørelsen. 
 
Sparekataloget er, efter aftalen i forbindelse med det konstituerende møde, klar til fremlæggelse på 
bestyrelsesmødet 23.9. Årsopgørelsen for 2013 viste et overskud, der var 494 tkr større end 
forventet i budgettet. Tilsvarende viser halvårsresultatet for 2014 er markant forbedring i forhold 
til budgettet (2 960 tkr), men det forventes ikke, at der bliver samme forbedring på årsresultatet. 
 
VURDERING: Målopfyldelse 100 %, svarende til vægt 25 %. 
 
• Internationalisering (vægt 25 %) 
Der skal ved skoleårets afslutning være etableret samarbejde med mindst tre forskellige danske institutioner 
(afdelinger) eller virksomheder med sigte på at styrke gymnasieuddannelsens internationale element. Der 
skal samtidigt være en klart beskrevet international dimension for hver af skolens studieretninger, og skolen 
skal have mindst tre internationale samarbejdsaftaler på plads. 
 
Der er indgået aftaler med to afdelinger på SDU og med UCL, som styrker gymnasiets 
internationale forbindelser og synliggør den internationale dimension for skolens elever. Aftalerne 
omfatter inddragelse af udenlandske studerende i undervisningen og arrangementer, hvor 
udenlandske elever møder Tornbjergs elever. 
Der er etablerede samarbejdsaftaler med Flensborgskolen, med Brooklyn School for Collaborative 
Studies og inden for rammerne af Erasmus Plus arbejdes der med etablering af et nyt projekt. En 
udvekslingsaftale med et gymnasium i Montpellier er i støbeskeen. 
 
VURDERING: Målopfyldelse 80 %, svarende til vægt 20 %. 
Målet er ikke nået fuldt ud, da den internationale dimension ikke er klart beskrevet for hver eneste 
studieretning. 
 
B. Ekstraramme 
 
En målrettet indsats mod frafald (50 %) 
Frafald gennem uddannelsen begrænses bedst ved, at eleverne allerede i grundforløbet er afklarede om deres 
uddannelsesvalg og om nødvendigt vælger en anden uddannelse. Der skal gennem vejledning og andre 
aktiviteter arbejdes for, at antallet af 1g-elever i grundforløbet, som forlader Tornbjerg og ikke fortsætter i 
anden uddannelse, er under 2,5 %. Skolens samlede frafald af elever, der ikke fortsætter i anden uddannelse, 
skal tilsvarende være under 2,5 %. 
 
Af de optagne 309 1g-elever er kun to, svarende til 0,6 % af optaget, ikke fortsat i anden gymnasial 
uddannelse. Da denne andel er under 2,5 % er denne del af målet opfyldt. 
Af skolens samlede elevtal på 855 på første tælledag (6.9.2014) er 16, svarende til 1,9 %, udmeldt 
uden at fortsætte i anden gymnasial uddannelse. Da denne andel også er under 2,5 %, er det andet 
mål også opfyldt. 
 
I forhold til 1g-optaget er der ud over de to udmeldte yderligere 19, som er flyttet fra Tornbjerg til 
anden gymnasial uddannelse, heraf 11 til andre stx-institutioner i Odense, 4 til en erhvervs-
gymnasial uddannelse og 1 til en udenøs stx-institution pga. skift i idrætskarriere. 
 
For skolen som helhed er baggrunden for de 16 udmeldte, der ikke fortsætter i anden gymnasial 
uddannelse, typisk sygdom, eller at eleven ikke overholdt skolens studie- og ordensregler (lavt 



standpunkt eller betydeligt fravær og forsømmelser). Yderligere 40 har forladt skolen for at skifte 
til en anden gymnasial uddannelse eller lignende, her 15 til en anden stx-institution i Odense, 7 til 
en erhvervsgymnasial uddannelse, 7 til en anden stx-institution i forbindelse med flytning, 5 til hf 
(typisk nyt uddannelsesvalg pga lavt standpunkt) og 3 til anden stx-institution i forbindelse med 
ændring i sportslig karriere. 
I perioden mellem skolestart og første tælledag sker der derudover en væsentlig ændring i 
elevtallene. Af de optagne 1g-elever er to udeblevet, mens 6 er overført til andre stx-institutioner 
pga vanskelige transportforhold til Tornbjerg, særligt fagvalg eller skift til anden uddannelse (IB). 
Af 2g eleverne er 2 overflyttet til andre stx-institutioner i Odense pga trivselsforhold, mens 3 har 
skiftet gymnasium på grund af sportslige forhold. Endelig er 11 elever fra 3g på grund af lave 
standpunkter skiftet til anden uddannelse. 
Ud over disse ændringer har skolen i alt 29 elever i løbet af skoleåret. Nette har vi derfor en 
tilstrømning, når vi ser bort fra elever, der bliver syge, eller hvor familien flytter til en anden 
landsdel. 
 
VURDERING: Målopfyldelse 100 %, svarende til 50 %. 
 
• Organiseringen af undervisningen (50 %) 
I skoleåret 2013-14 skal arbejdet i skolens studiecafe omlægges, så aktiviteterne varetages af elevernes egne 
lærere i form af omlagt skriftligt arbejde for derigennem at øge kvaliteten. Effekten af omlægningen 
dokumenteres gennem kvalitativ undersøgelse hos en repræsentativ gruppe elever. 
Sideløbende hermed skal der udvikles mindst fire forskellige måder til effektivisering af undervisningen i 
forskellige fagfamilier, så den samme undervisning pædagogisk forsvarligt vil kunne gennemføres med færre 
ressourcer. Ved gennemførelsen dokumenteres effekten ved sammenligning af afsluttende karakterer med 
gennemsnittet af de tilsvarende karakterer for de foregående tre år. 
 
Omlægningen af studiecafeen er gennemført, men det er den samlede vurdering, at denne 
organisering ikke giver tilstrækkeligt grundlag for mange elevers planlægning af arbejdet. I 
skoleåret 2014-15 er studiecafeen derfor igen bemandet med lærere og studiepiloter (erfarne 
elever) efter en på forhånd aftalt plan.  
Forslagene til effektiviseringen af undervisningen er beskrevet som del af sparekataloget, og de 
implementeres løbende fra skoleåret 2014-15. 
 
VURDERING: Målopfyldelse 20 %, svarende til 10 %.  
Måleopfyldelsen på dette område er begrænset. Den løbende vurdering af studiecafeen viste, at 
organiseringen ikke var tilstrækkeligt systematisk, og derfor traf ledelsen beslutning om en ændret 
organisering inden af skoleåret. Den planlagte evaluering er derfor ikke gennemført. For så vidt 
angår effektiviseringsideer er de indhentet, men ikke implementeret. 
 
Carsten Claussen 
Rektor 


