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Fredericia den 31. januar 2020 
 
Afrapportering af målene i resultatkontrakten mellem bestyrelsen på EUC Lillebælt og direktør Lars Middel-
boe for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
 
Resultatvurderingen vedrører gældende regler omkring resultatlønskontrakter for ledere ved selvejende ud-
dannelsesinstitutioner udmeldt 27. juni 2013 (sags nr. 065.46N.391). 
 
Efter bemyndigelse fra skolens bestyrelse, er målene i resultatlønskontrakten vurderet, drøftet og godkendt i 
skolens formandsskab.  
 
Formandsskabet har vurderet, at resultatlønskontrakten afspejler de opnåede resultater jf. efterfølgende op-
gørelse og afrapportering. Afrapporteringen fremlægges på næste bestyrelsesmøde. 
 
Udbetalingen kan derfor finde sted som beskrevet i bemyndigelse af 27. juni 2013 i forhold til rammen med 
årselever (baggrund: regnskabet for 2019).  
 
I lighed med selve resultatlønskontrakten vil resultatvurderingen blive offentliggjort på skolens hjemmeside. 
 
 
Målopfyldelse er indfriet som forventet, og den samlede målopfyldelse er for: 
Ekstrarammen 100,0%. 
Basisrammen 91,5%. 
Samlet opfyldelse 95,1% 
  
 
Godkendt januar 2020 
 
Underskrevet via mail (vedlagt)   Underskrevet via mail (vedlagt)  
 
 
___________________    ___________________ 
Kirsten Bøjler Dall    Martin Sørensen 
Bestyrelsesformand    Næstformand 
 
 
___________________ 
Lars Middelboe 
Direktør 
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Lars Middelboe

Fra: Kirsten Bøjler Dall <boejlerdall@gmail.com>
Sendt: 31. januar 2020 11:48
Til: Lars Middelboe
Cc: Martin Sørensen
Emne: Re: Resultatkontrakt til godkendelse

Godkendt herfra.  

Med venlig hilsen 
Kirsten Bøjler Dall 
bøjlerdall human resources 
T: 3059 0774 
 
Den 31. jan. 2020 kl. 06.35 skrev Lars Middelboe <lars3610@eucl.dk>: 

Hej. 
  
Efter drøftelser og diverse tilretninger fremsendes endelig afrapportering af undertegnedes 
resultatkontrakt for 2019 til godkendelse. 
  
Godkendelse kan ske ved at svare på denne mail. 
 
 
Med venlig hilsen 

Lars Middelboe  | Direktør 

 

Email: lmh@eucl.dk | Tel: +4579201121 | Mob: +4520759121 

 

EUC Lillebælt | Teknikervej 2 | 7000 Fredericia | +45 79201111 

 

<afrapportering resultatløn_2019.pdf> 
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Lars Middelboe

Fra: Martin Sørensen <maso@danskmetal.dk>
Sendt: 31. januar 2020 12:18
Til: Lars Middelboe; Kirsten Bøjler Dall
Emne: SV: Resultatkontrakt til godkendelse

Hej 
 
godkendt herfra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fra: Lars Middelboe <lars3610@eucl.dk>  
Sendt: 31. januar 2020 06:36 
Til: Kirsten Bøjler Dall <boejlerdall@gmail.com>; Martin Sørensen <maso@danskmetal.dk> 
Emne: Resultatkontrakt til godkendelse 
 
Hej. 
 
Efter drøftelser og diverse tilretninger fremsendes endelig afrapportering af undertegnedes resultatkontrakt for 
2019 til godkendelse. 
 
Godkendelse kan ske ved at svare på denne mail. 
 
 
Med venlig hilsen 

Lars Middelboe  | Direktør 

 

Email: lmh@eucl.dk | Tel: +4579201121 | Mob: +4520759121 

 

EUC Lillebælt | Teknikervej 2 | 7000 Fredericia | +45 79201111 

 

 
 
Med venlig hilsen 
Martin Sørensen 
Afdelingsformand Metal Lillebælt   
 

 

 

 

 

 

 



  

 

Beskrivelse og afrapportering af resultatmålene for resultatkontrakten mellem bestyrelsen for EUC Lillebælt og direktør Lars Middel-
boe (LMH) for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019. 
Ekstrarammen. 

Mål Målbeskrivelse Måleindikatorer Afrapportering Vægtning 

1. 

Obligatorisk UVM mål. 

Et målrettet arbejde med 
prioritering og planlægning 
af lærernes arbejdstid, så 
lærerne anvender en 
større del af deres arbejds-
tid sammen med eleverne 
ved undervisning eller an-
dre læringsaktiviteter. 

 

Effektiv og optimal brug af 
læreressourcer 

 

1. At overtid minimeres. 
2. Flest mulige lærerressourcer 

anvendes til undervisning, eller 
andre former for elevsamvær 
med et direkte læringsformål el-
ler direkte elevrelaterede aktivi-
teter. 

 
1. 
Overtid fastholdes på det forholdsvis 
nuværende lave niveau. Målingen vil 
primært blive målt mod tidligere år og 
der måles i kroner og nødvendige 
analyser. 
 
2. 
Dokumentationen foregår via de sy-
stemer, der er til rådighed, bl.a. sko-
lens timeregistreringssystem. Målin-
gen vil primært blive målt mod tidli-
gere år. 
 

1. At overtid minimeres. 
Undervisningsområdet: 

Udbetalt overtid 2018 = kr. 1.025.362 

Udbetalt overtid 2019 = kr.    830.544 

 

2. Flest mulige lærerressourcer anven-
des til undervisning…….. 
 

Målingerne foregår pr. skoleår. 

 

På EUD er nye styresystemer startet til 
skoleåret 2018/19, hvorfor vi ikke endnu 
har 2 hele år at måle på. 

 

Det er efter aftale muligt at have hjem-
mearbejde, men ellers er der tilstedevæ-
relsespligt, når eleverne er på skolen. 

Man kan måle konfrontationstimer / lekti-
oner, hvor der naturligt er elevsamvær. 

Den øvrige tid består i forberedelse, 
men også mange andre former for elev-
relaterede aktiviteter. 

 

Undervisningspct.skoleåret 18/19 55,4%  

Undervisningspct.aug-dec 19/20 64,9% 

 

På HTX følges lærernes tidsforbrug me-
get tæt, og i arbejdsopfølgningssamtaler 
drøftes den enkeltes udvikling mht. for-
brug af tid til undervisningsopgaver og 
tid sammen med eleverne. I skoleåret 
2018-2019, blev der i afdelingen ikke 
udbetalt merarbejde. 

 

Opfyldelse 100% 

 

30% 



  

 

Mål Målbeskrivelse Måleindikatorer Afrapportering Vægtning 

2. 
Obligatorisk UVM 
mål. 

Mindre frafald – 
øget fastholdelse. 

Som et led i bestræbelserne på at 
indfri regeringens 95% målsætning, 
er det fortsat vigtigt, at skolen vedli-
geholder de initiativer, der modvir-
ker frafald. 

 

På grundforløbene og især Grund-
forløb 2 har EUC Lillebælt generelt 
et højt frafald. 

Det har betydet, at EUC i 2018 har 
haft tilsyn på frafaldet.  

I den forbindelse er der sammen 
med Undervisningsministeriet udar-
bejdet en handlingsplan, og mål-
sætninger der skal indfries, inden 
tilsynet er afsluttet. 

 

 

At der er fulgt op på dette års hand-
lingsplan for øget gennemførelse. 

 

At ministeriet godkender og afslutter til-
synet, fordi de er tilfredse, med de tiltag 
og forordninger som er gennemført i 
henhold ministeriets tilsyn. 

 

Ligeledes måles der på forrige års tal, 
og der måles både på antal og procen-
ter. 

Omkring handlingsplanen for øget gen-
nemførsel, har ministeriet besluttet at 
droppe denne fremadrettet, og der bliver 
ikke fulgt op, som vi plejer, på den der er 
lavet i 2019. 

 

Ministeriet har afsluttet tilsynet på fra-
fald, og skriver i opfølgningsbrevet, at de 
er yderst tilfredse med det opnåede re-
sultat. Endvidere skriver de, at vi som 
skole fremadrettet kan agere som ek-
semplarisk i vores arbejde med nedbrin-
gelse af frafald, over for andre skoler. 

 

EUC Lillebælts EGNE fraværstal: 

(pr. skoleår): 

GF1 1819 1718 1617

13,4% 18,0% 19,1%

Måling ultimo dec. 18: 13,4%

Måling ultimo dec. 19: 5,1%  
 

GF2 1819 1718 1617

22,4% 26,2% 32,7%

Måling ultimo dec. 18: 19,4%

Måling ultimo dec. 19: 16,1%  
 

Aktuelle emner/temaer har været drøftet 
på afdelingsmøder/teammøder. 

 

Der er etableret større samarbejde mel-
lem virksomhedskonsulenter, elever, 
kontaktlærere og faglærere. 

Under processen i samarbejde med Læ-
ringskonsulenterne er der etableret 

 

40% 



  

 

”Fagtimen” og ”Før uddannelsessamta-
ler” og funktionen ”Trivselskonsulent” er 
sat i system. 

 

Opfyldelse 100% 

 

 

3. 

Internt mål. 

 

Praktikpladser 

Der er fra Undervisningsministeriet 
stor fokus på det praktikpladsopsø-
gende arbejde. 

 

Temaet er en obligatorisk del af 
”Handlingsplan for øget gennemfø-
relse”.  

 

Måleindikator på målet vil være det 
måltal, der er udmeldt til EUC Lillebælt 
fra Undervisningsministeriet. 

 

Indgåelse af antal praktikaftaler skal 
være højere eller på niveau med det 
udmeldte måltal, der i øjeblikket er 289 
pr. år, men også at antallet er stigende i 
forhold til året før. 

 

Særligt fokus på de uddannelser hvor 
EUC Lillebælt har skolepraktik. 

 

 

Der er indgået 420 praktikaftaler i fi-
nansåret 2019. 

 

Skolepraktikken har høj prioritet omkring 
at få så mange som muligt i arbejde. 

 

Vi har også sat fokus på før/proaktiv ind-
sats i forhold til, at eleverne opnår en 
uddannelsesaftale så tidligt som muligt i 
grundforløbet. Dette reducere antal ele-
ver i skolepraktik og erfaringerne viser 
også, at en uddannelsesaftale motivere 
eleverne til at gennemføre grundforlbet.. 

 

Antal årselever på skolepraktikområdet 
er faldet fra 20 - 25 årselever for få år si-
den til 6,45 årselever i 2019. 

 

Opfyldelse 100% 

 

 

30% 

 
  



  

 

Basisrammen 

Mål Målbeskrivelse Måleindikatorer Afrapportering Vægtning 

1. 

Studieparathed. 

HTX 

Studieforberedende uddannel-
ser drejer sig i høj grad om at 
gøre eleverne studieparat og 
klar til videreuddannelse. 

At elevernes gennemsnit er på niveau 
eller forbedret i forhold til tidligere. 
 
Overgangsfrekvensen er på niveau el-
ler bedre end de øvrige gymnasiale ud-
dannelser. 

Eksamensgennemsnit de seneste år ser 
således ud: 

 

2019: 8,1 

2018: 7,0 

2017:  6,9 

2016:  7,4 

2015: 6,7 

2014: 7,2  

2013: 6,7  

2012: 6,2  

2011: 6,7  

2010: 6,8  

2009:  6,4  

2008:  6,7  

 

Gns.:  6,9  

 

I 2019 var eksamensgennemsnittet 8,1, 
hvilket er det højeste resultat nogen-
sinde, og dermed er målet opfyldt. Se 
statistik fra UVM’s hjemmeside i bilag 1. 

 

Overgangsfrekvens til videregående ud-
dannelse fremgår af bilag 2, og viser, at 
de seneste tal for HTX Lillebælt er bedre 
end landstallet og bedre end sidste op-
gørelse.  

 

Opfyldelse 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

10% 



  

 

Mål Målbeskrivelse Måleindikatorer Afrapportering Vægtning 

2. 

Udbudsrunden på AMU 
i 2019 

Det er besluttet i trepartsaftalen 
om styrket og mere fleksibel 
voksen-, efter og videreuddan-
nelse, at udbudsrunder til AMU 
fremover som minimum skal 
finde sted hvert 4. år. 

I den forbindelse kommer der en 
udbudsrunde i 2019. 

 

AMU aktiviteter fylder meget på 
EUC Lillebælt, og er en meget 
vigtig aktivitet. 

Mange af vores AMU aktiviteter 
kører i dag på ”lånte” godken-
delser, og dem vil vi gerne have 
selv.  

 

Udbudsrunden skal have meget høj pri-
oritet. 
 
Målet er som minimum, at fastholde det 
udbud vi har i dag med hensyntagen til, 
at AMU Post falder ud, men målet er 
selvfølgelig, at vi får flere AMU godken-
delser samlet set. 
 

Inden for Tur - Transporterhvervets Ud-
dannelser havde vi i forvejen 5 AMU 
godkendelser. 

Vi søgte de 5, vi havde i forvejen og 5 
nye uddannelser. Vi fik alt, hvad vi 
søgte, og har nu 10 AMU godkendelser. 

 

Inden for Industriens Fællesudvalg for 
Erhvervs- og AMU udd. havde vi i forve-
jen 2 AMU godkendelser. 

Vi søgte de 2, vi havde i forvejen og 5 
nye uddannelser. Vi fik 4 nye godken-
delser, og har nu 6. 

 

Inden for Metalindustriens Uddannelses-
udvalg havde vi i forvejen 2 AMU god-
kendelser. 

Vi søgte de 2, vi havde i forvejen og 2 
nye uddannelser. Vi fik 1 ny godken-
delse, og har nu 3. 

 

Opfyldelse 95% 

 

 

 

30% 

     

3. 

Byggerier. 

I starten af 2019 færdiggøres 
udvidelsen af skolehjemmet. 

 

I 3. kvartal afsluttes nybyggeriet 
af skolens nye gymnasium. 

 

 

Stram styring af projektafvikling og 
komplet afleveringsforretning. 

 

Økonomistyring af projekterne i forhold 
til de budgetter, som er fremlagt for 
skolens bestyrelse. 

 

Skolehjemsbyggeriet er afleveret efter 
planen, og er afsluttet inden for det af-
talte budget. 

 

HTX byggeriet er ikke 100% afleveret 
grundet vandskade, men er i brug, og 
afsluttes som planlagt og inden for det 
aftalte budget. 

 

Opfyldelse 100% 

 

 

 

 

 

30% 



  

 

Mål Målbeskrivelse Måleindikatorer Afrapportering Vægtning 

4. 

”Interne byggeforhold”. 

a. 

I forbindelse med at HTX får 
egen bygning, er det målet, at 
iværksætte nye og optimale for-
hold for grundforløbseleverne 
med optimerede uddannelses-
miljøer. 

 

b 

Til gavn for alle uddannelser og 
personale arbejdes der på, at 
opdatere miljøet i skolens kan-
tine. 

I samarbejde med elever og lærere 
etableres det mest optimale uddannel-
sesmiljø for skolens grundforløbselever 
(primært Grundforløb 1). 
 
Omkring kantinen. 
At projektet er gennemført sammen 
med elever, kursister og medarbejdere, 
eller der foreligger et kreativt indret-
ningsforslag til senere implementering. 
 

Der foreligger et kantineprojekt, som 
også er præsenteret for skolens besty-
relse og medarbejdere. 

 

Alle nævnte forhold i måleindikatorerne 
har været inddraget. 

 

 
Opfyldelse 60% 

 

 

10% 

     

5. 

Årselever / aktivitet 

 

Ekspansion. At Årselever / aktiviteterne stiger med 2 
– 5% om året, svarende til tidligere for-
ventninger i forbindelse med bl.a. 
iværksættelse af byggerier mv. 
 
Der måles samlet set, men den direkte 
overgang fra grundskolen til en er-
hvervsuddannelse og HTX vil have et 
særligt fokus. 
Både med hensyn til HTX og overgan-
gen fra grundskole til en erhvervsud-
dannelse (Grundforløb 1), er vi i stort 
omfang ikke selv herre over, men indi-
katorerne her vil være dokumentation af 
de målrettede indsatser, vi selv har la-
vet. 
 

Årselevstigningen fra finansåret 2018 til 

2019 = 3,0% 

 

Grundforløb 0,5%

Hovedforløb 11,4%

HTX -13,2%

AMU 6,8%

Skolehjem 14,7%  
 

HTX 

På HTX blev det ønskede ansøgertal 
desværre ikke opnået. Til gengæld lyk-
kedes det i 2019 at fastholde nye elever 
i forhold til tidligere år, hvor en del elever 
valgte andre uddannelser kort tid efter 
skolestart. 

 

Særlige udadvendte aktiviteter på HTX 
for at få flere elever har været talrige til-
tag:  

 

 

20% 



  

 

Ung til ung - vejledning i 8.klasser, Læ-
rerpraktik /-vikar, Åbent hus, Facebook, 
Introforløb og brobygning, InnoCamp, 
Fyraftensmøder for UU-vejledere, Bio-
grafreklame, Busreklamer, City Info, Na-
turvidenskabelige forløb med 7.klasser, 
Karrierelæring på tværs, Talentforløb 
forløb i matematik/fysik, og ikke mindst 
opmærksomheden omkring ny bygning 
til Gymnasiet HTX Lillebælt. 

 

Grundforløbet har overtaget ”Store Torv” 
efter udflytningen af HTX – I første om-
gang har grundforløbseleverne bibehold 
og anvendt ”HTX-Setup’et”, men det 
konverteres løbende af grundforløbsele-
verne og lærerne til et ”Grundforløbs-
Setup” som mere specifikt matcher de-
res behov. 

 

Opfyldelse 85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Bilag 1 
Studenters eksamensresultater. Skærmprint fra UVM’s hjemmeside 03.01.2020 

 

 



  

 

Bilag 2 

Overgangsfrekvens til videregående uddannelse. Skærmprint fra UVM’s hjemmeside 03.01.2020 

 

 


