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Afrapportering af resultatmål for rektor på Rosborg Gymnasium & HF
Skoleåret 202 1-22

I skoleåret 2021 — 22 har der været fokus p strategiens mI:
Indsatsområde 1: Skolekultur
Indsatsområde 2: En stærk HF-kultur
Indsatsområde 4: Fokus på intern kommunikation

samt
Indsatsområde 3: Digitalisering
Indsatsområde 5: Corona-håndtering

Indikatorer på indsatsområde 1- skolekultur:
1. Ledelsen inddrager eleverne i, hvordan der opbygges sociale fællesskaber post

Corona. Der afholdes møder med Musikkens Venner og Bacchus samt et seminar
med ele vrådet om dette.

Ledelsen har gennem hele skoleåret 2021-22 arbejdet p at f genopbygget de
sociale fællesskaber p Rosborg. P møder med repræsentanter fra elevrdet,
Musikkens Venner og Bacchus er eleverne blevet inddraget i at arbejde med at
genopbygge skolekulturen og mulighederne for at dyrke sociale fællesskaber gennem
arrangementer og elevklubber. Det ugentlige plenum foregår igen live p scenen i
kantineomrdet, og der er afviklet et stort antal arrangementer, udskudte studieture,
musicalprojekt p tværs af klasser og årgange samt mange andre sociale tiltag i
efteråret 2021. Desuden er traditioner såsom papirudgivelse af elevavisen
“Rosbogen”, vaffel- og kakao-morgen i december, gallafest, sidste skoledagsfest og
dimission genetableret.
øvrige elevklubber har ligeledes fået hjælp til at komme godt i gang igen post Corona,
og nye elevklubber, som elever har foreslået, er blevet etableret — det gælder fx FC
Borgen og “Guttekoret”, der er foreslået af drenge p skolen. Som en del af
samarbejdet med eleverne afholdt rektor, vicerektor og uddannelsesleder i efteråret
2021 et 12-12 seminar med elevrdets bestyrelse med fokus p at tale sammen om
indsatser til genetablering af de sociale fællesskaber. Et udkomme heraf var et
fællesarrangement for alle elever p skolen med oplæg og kunstner foreslået af
elevgruppen. Elevrepræsentanterne har orienteret bestyrelsen om seminaret i
december 2021.

2. Ledelsen prioriterer arbejde med skolekulturen og sørger for, at der er tid og
muligheder for at arbejde med skolekulturen, herunder den fornødne fleksibilitet i
skemaet.
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Ledelsen har i høj grad prioriteret, at der skulle være tid og mulighed for at arbejde
med skolekulturen og har skabt den fornødne fleksibilitet i skemaet til dette, hvilket
dog har medført andre udfordringer i skemaet i foråret 2022.

Indikatorer på indsatsområde 2- en stærk HF-kultur
3. Der udarbejdes faglige kompetenceplaner i alle fællesfag på HF. Planerne
udarbejdes med inddragelse af fagkoordinatorerne og enkelte andre lærere.

Alle arbejdsgrupper i de involverede fag (fællesfag p HF: dansk A, engelsk B, kultur-
og samfundsfaggruppen, naturvidenskabelig faggruppe, matematik C) er kommet
med deres udspil til faglige progressionsplaner. Disse skal nu finjusteres og
implementeres i faggrupperne. De enkelte faggrupper har — efter drøftelse med
ledelsen - valgt at fokusere p forskellige elementer ud fra indsatsomrder, hvor de
fandt størst behov for at lave fælles progressionsplaner.
Næste skridt i implementeringen af progressionsplanerne er udformningen af et
overblik til eleverne, der skal uploades p skriftlighedsportalen, s eleverne også
bliver bevidstgjort om den faglige progression i de enkelte fag.
Det er ledelsens mål, at progressionsplanerne i fagene skal lede til en løbende samt
mere generel diskussion og fokus p det pædagogisk/didaktiske felt p HF.

Indikatorer på indsatsområde 3 — digitalisering
4. Med henblik på at understøtte implementeringen og forankringen af de
kompetencer, Rosborg har fået inden for designtænkning og makerteknologi i
projektet Passion for at skabe med ny teknologi, vil ledelsen understøtte oprettelsen
af et netværk af lærere på Rosborg, der enten selv har deltaget i projektet eller har
en særlig interesse i makerteknologi og makerlabs. Ledelsen vil hjælpe med at knytte
netværket til et større netværk på andre skoler.

Projektet Passion for at skabe med ny teknologi blev grundet Corona-situationen i
2020 og 2021 først afsluttet i foråret 2022, altså Ca. et halvt r senere end forventet
dengang, rektors resultatlønskontrakt blev indgået. Projektets hovedresultater blev
gennemgået for bestyrelsen i februar 2022 og kan findes p Region Syddanmarks
hjemmes i de.
Ledelsen har støttet det videre arbejde med og implementering af projektet Passion
for at skabe med ny teknologi, herunder etablering af en platform med alle
undervisningsforløb udarbejdet af Rosborgs undervisere samt andre
undervisningsforløb fra projektet. Denne platform er gjort tilgængelig for alle
Rosborgs undervisere. En underviser har fået tildelt ekstra tid til at hjælpe kolleger
med de forskellige makerteknologier og afholder med jævne mellemrum workshops
for interesserede elever og undervisere p Rosborg.
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Gennem projektet har Rosborg fet opbygget et tæt samarbejde med Spinderihallerne
og adgang til, at undervisere og elever kan benyttet Vejles FabLab. Dette samarbejde
er yderligere styrket ved et nyt projekt om biohacking og bæredygtighed og et
netværk af undervisere omkring dette. Med støtte fra Novo Nordisk Fonden etableres
der et BioLab i Spinderihallerne, hvor elever og undervisere med interesse for
naturvidenskab, teknologi, bæredygtighed og kreativitet nu fr adgang til et helt nyt
laboratorie, hvor der kan dyrkes og eksperimenteres med udvikling af alternative og
bæredygtige materialer.

Rosborgs ledelse har været primus motor i etableringen af et netværk mellem lærere
fra 6 gymnasier, der alle arbejder med makerteknologi. Grundet Corona-situationen
vinteren 2021-22 og heraf følgende travlhed med at gennemføre den almindelige
undervisning og gøre eleverne klar til eksamen i foråret 2022, har ledelserne p de 6
gymnasier i fællesskab besluttet at udskyde mødeaktiviteten i netværket til skoleåret
2022-23. Første møde afholdes d. 29. september 2022 p Munkensdam Gymnasium,
hvor Rosborg deltager med 10 undervisere.

5. Der iværksættes et projekt om pædagogisk IT, herunder i -bøger. Resultatet
fremlægges for bestyrelsen.

Der blev i skoleåret nedsat et udvalg bestående af en faglig pædagogisk koordinator,
en uddannelsesleder og to TT-kyndige undervisere til at arbejde med projektet
pædagogisk TT. Et fokus var at forbedre elevernes it-færdigheder, og derfor blev der
udarbejdet oplæg og øvelser om Digital studieteknik, som blev gennemgået for alle
1.klasser i starten af skoleåret af de to undervisere i udvalget. Der blev også afholdt
frivillige kurser i brugen af Word, som havde relativ høj deltagelse, og som fungerede
som optakt til at eleverne skulle skrive større opgaver.
Til brobygningseleverne blev der udarbejdet et QR-kodeløb med videoer og kodning af
en quiz, s kommende elever også kan opleve, hvordan IT kan anvendes p en
ungdomsuddannelse. Der blev desuden afholdt et trivselsoplæg af Rosborgs
trivselsmedarbejder og Vejles SSP for 1. årgang, som bl.a. behandlede digital
mobning.
I forhold til lærerne er der blevet udviklet vejledninger til gode IT-værktøjer til
undervisningen. Der er også blev udbudt kurser om Google Meet, som læreren kunne
deltage i. Det viste imidlertid ikke at være det store behov for kurser i Google Meet.
Desuden er der indkøbt et klassesæt VR-briller, som lærerne i udvalget har afprøvet
sammen med nogle klasser, og som skal udbredes til endnu flere klasser.

En mindre gruppe af bestende at 7 lærere (engelsk, historie, samfundsfag og fysik)
har i skolearet deltaget i Projekt iBøger og brugt iBøger pa deres hold. Projektet
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startede med en undersøgelse af andre projekters evalueringer af i-bøger samt en
samtale med superbrugere p skolen. Erfaringerne var meget blandede.
Lærerne har i projektet haft mulighed for at f adgang til fagpakker i fagene ved både
Systime, Gyldendal og Colombus.
Inden projektet startede gennemførte vi en før-evaluering med de deltagende elever,
og denne viste et meget blandet forhold til iBøger. Nogle var glade for, at de ikke
skulle slæbe p bøger og kunne læse lektier p telefonen i bussen; andre var trætte
af at læse s meget p skærmen og ville hellere indimellem sidde med en fysisk bog.
I slutningen af skoleåret er brugen af iBøger blevet evalueret af bade lærere og
elever, og denne evaluering har været diskuteret i Koordineringsudvalget ogs. Den
korte version er, at der bde er fordele og ulemper ved brugen af iBøger. Der er
overvægt af elever, som synes, de fr mere ud af at arbejde i iBøger sammenlignet
med almindelige bøger — iBøger har forskellige smarte funktioner, og man kan ikke
glemme sin bog derhjemme. Til gengæld er der også ulemper ved skærmlæsning, og
kvaliteten af de tilgængelige iBøger er meget svingende. Der er stor forskel p i
bøgernes didaktisering. I nogle historiebøger minder det mest om indscannede
lærebøger — og forventningen var at i-bøgerne “kunne noget mere” i form af
integrerede quizzer, oplæsningsfunktion, video, lyd, arbejdsspørgsml osv. Andre i-
bøger er lavet som i-bog fra start og har dermed disse funktioner.
Projektets konklusion er, at vi som skole ikke vil lave en komplet omstilling til iBøger,
men i stedet bruger iBøger som supplement og variation. Denne konklusion bakkes op
af Koordineringsudvalget såvel som projektet deltagende lærere. I skoleåret 2022-23
fortsætter skolen med brug af iBøger, og en større lærergruppe har tilmeldt sig med
en bred vifte af fag.

Indikator på indsatsområde 4 — intern kommunikation ml. ledelse og
medarbejdere
6. En leder viii skoleåret have HR som arbejdsområde for at sikre en god intern
kommunikation, herunder opfølgning på personalesager og udvikling af MUS. I
arbejdet med den interne kommunikation vil medarbejdere fra forskellige
personalegrupper blive inddraget. Det løbende arbejde med den interne
kommunikation vil blive frem lagt for bestyrelsen ved mødet i februar 2022 og på
strategiseminaret i maj 2022.

En leder, der blev ansat i efteråret 2021, har HR som arbejdsområde. Kommunikation
er blevet et fast punkt til alle ledelsesmøder, hvor det drøftes, hvad der skal skrives
ud i Rosinen, og hvad der skal kommunikeres ud til medarbejderne ad andre kanaler
fx de virtuelle lærermøder. Arbejdet i den tidligere nedsatte kommunikationsgruppe er
blevet ført over i arbejdsmi(jøudvalget og arbejdsmiljøgrupperne. Arbejdsmiljøgruppen
for TAP har eksempelvis ‘Kommunikation og information’ som et fokuspunkt, og
ledelsens indsats i forhold til dette er bl.a. at orientere om vigtige punkter fra
ledelsesmøderne til morgenmøderne i administrationen. P møder med GL
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arbejdsmiljøgruppen er det ligeledes blevet drøftet, om der var behov for yderligere
tiltag p baggrund af undersøgelsen ‘Professionel Kapital’, men der var ikke i
undersøgelsen belæg for andre specifikke indsatser i forhold til den interne
kommunikation. De forskellige tiltag for at forbedre den interne kommunikation blev
fremlagt for og drøftet med bestyrelsen i februar 2022. P strategiseminaret blev
arbejdet med den interne kommunikation kort fremlagt som en del af oplægget om
arbejdet med skolens strategi 2018-22.

I forhold til HR er der i skoleåret sat særligt fokus p personalesager og stress.
Ledelsen har arbejdet med en forbedring af kommunikation med stress-ramte
medarbejdere og har deltaget i et skræddersyet kursus om stresshndtering. Det har
medført nye retningslinjer om at holde jævnlig kontakt med den stressramte
medarbejder, finde tilbage til årsagen til stressen samt fokusere p at lægge
realistiske planer for medarbejderens tilbagevenden til arbejde. I ledelsens
samarbejde med GL-arbejdsmiljøgruppen er der ligeledes fokus p stresssymptomer
og håndtering af stress, og gruppen har revideret Rosborgs stresspolitik. Desuden har
GL-arbejdsmiljøgruppen sammen med ledelsen før sommerferien arrangeret et
fyraftensrnøde om tegn p stress og stresshndtering, som afholdes dette efterår
(udskudt til dette efterår pga. Corona-situationen i skoleåret 2022-23).

Der er udarbejdet et nyt koncept for medarbejderudviklingssamtalerne (MUS) med
inputs fra de faglige pædagogiske koordinatorer, TR og TR-suppleant p GL-omrdet
samt repræsentanter for TAP-gruppen. Konceptet har til formål at styrke
medarbejdernes udvikling og trivsel og lægger op til en fleksibel samtale, der i højere
grad lader det være op til medarbejderen, hvad er skal være fokus p. Det er målet,
at samtalerne fremover bliver mere individuelle og mindre standardiserede.
Forberedelsen til samtalerne gjort enklere og mindre tidskrævende, og medarbejderen
skal ikke længere anvende IT-platformen Innomate. Det nye MUS-koncept behandles i
SU og i Koordineringsudvalget og vil med inddragelse af eventuelle ændringer blive
taget i brug til MUS i december 2022 og januar 2023. P opfølgningsmøderne i marts
2023 vil der være en opsamling p MUS for hver enkelt medarbejder. Det nye koncept
evalueres (og justeres) i april 2023. Se de to vedlagte bilag.

7. Kvalitets- og evalueringssystemet nytænkes i samarbejde med
koordineringsudvalget, så det i højere grad giver mening for Rosborgs medarbejdere
og reelt kan bruges til en kvalitetsudvikling at Rosborg. Den nye tilgang til
kvalitetssikring evalueres i faggrupperne i slutningen at skoleåret.

Kvalitetssystemet er blevet nytænkt og reduceret, s det passer ind i kulturen,
værdierne og arbejdsgangene p Rosborg. Dette er sket p baggrund af inputs fra
Koordineringsudvalget og i samarbejde med en pædagogisk koordinator.



ROS BORG
GYMNASIUM & HF

Kvalitetssystemet blev præsenteret p et PR-møde i marts. Kvalitetssystemet bygger
p en præmis om, at dialog og samarbejde er med til at styrke kvaliteten, og der er
derfor også fokus p betydningen af stærke professionelle læringsfællesskaber samt
kollegial supervision. I kvalitetssystemet er der kommet mindre fokus p evaluering
og mere fokus p opfølgning. Det betyder, at der er reduceret kraftigt i antallet af
evalueringsmøder, mens arbejdet med evalueringer i højere grad foregår i
faggrupperne. Faggrupperne bringer inputs fra evalueringerne videre til ledelsen, som
laver en systematisk opsamling med henblik p generelle tiltag og indsatser i
organisationen.
Rosborgs selvevaluering for skoleåret samt de tilhørende opfølgningsplaner, som
præsenter de iværksatte indsatser, er præsenteret for bestyrelsen i juni 2022 og
offentliggjort p Rosborgs hjemmeside.

Indikatorer på indsatsområde 5 — Coronahåndtering
8. Rektor har hovedansvaret for at sikre en god håndtering af Corona-retningslinjerne
på Rosborg. Rektor sørger for en tydelig kommunikation til medarbejdere og elever
om evt, nye retningslinjer.
Rektors indsats i forbindelse med Corona-situationen har i skoleåret 2021-22 bestået
af:

• Fuldstændig styr p retningslinjerne fra myndighederne.
• Hurtig opdatering p plenum, Lectio og hjemmeside.
• Kommunikation til medarbejdere p mail og i Lectio.
• Hurtigt svar p alle Corona-relaterede spørgsmål fra medarbejdere, elever og

forældre.
• Tilbud om vaccine p Rosborg.
• Håndtering af vintereksamen p HF (standpunktskarakterer ved corona)
• Håndtering af fravær og elever, der gerne vil være med virtuelt.

Rektors håndtering af Corona-retningslinjerne og kommunikationen af disse er vendt i
såvel SU som Arbejdsmiljøudvalget. Begge fora har udtrykt stor tilfredshed med
rektors håndtering.
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Formandskabets indstilling til udmøntning af resultatløn

Vægtning af indsatsområderne
Indsatsomrderne 1,2,3,4 og 5 vægtes med hver 20%.

Opfyldelse af indsatsområderne

Indsats Indikator Indsats Opfyldelse Vægt O*V

1 i Sociale fællesskaber 100% 10% 10%
post Corona

i 2 Prioritering af 100% i0% 10%
arbejde med
skolekultur

2 3 Faglige kompetence- i00% 20% 20%
planer p HF

3 4 Implementering af 50°h 10% 5%

projekt om
makerteknologi

3 5 Projekt om iBøger 100% 10% 10%
4 6 MUS og intern 100% lO% 10%

kommunikation
4 7 Nytænkning af i00% 10% 10%

kvalitetssystem
5 8 Corona-håndtering i00% lO% iO%

Dvs, i alt udmøntes 95%


