
 

Opgørelse 2019 

For forstander Lene Søholt Jacobsen 

Udmøntning  94 %  

 

1) Økonomisk opfølgning: 

På Grindsted landbrugsskole er målet at fastholde budgetter i det kommende år   

 

Ved manglende overholdelse fratrækkes 10 % pr -100.000 kr. 

Vægtning: 30%  

 

Budgettet er overholdt 

Udmøntning 30% 

 

 

2) Flere elever: 

For at øge optaget arbejdes der intensivt med markedsføring og nye tiltag i forhold til brobygning 

og andre arrangementer, der kan virke positivt på elevoptaget. 

Målet er at udvikle nye skarpe koncepter på allerede eksisterende forløb/arrangementer og 

herudover yderligere 3 nye tiltag inden årets udgang. 

 

Pr manglende nyt tiltag fratrækkes 10% af vægtningen 

Vægtning: 30%  

 

Skibelund efterskole hentet i bus 

Ladelund efterskole på besøg en eftermiddag og aften 

Åben hus aftener udover åbent hus dag i januar 

Græskardag for kommunens 4,5 kl. 

Nyt koncept på Farmerdag for 8,9 kl.  

Udmøntning 30% 

 

 

3) Udvikling af undervisning: 

Der igangsættes nye tiltag med udvikling af undervisningen på området med IT og digitalisering. 

Lærernes kompetencer skal udvikles til at give eleverne viden og indsigt til at begå sig i fremtidens 

landbrug og eleverne skal deltage i projekter i regionen. Midler til formålet er tildelt via Syddansk 

vækstforum og tildeles efter effektueret aktivitet. 

Konkret skal følgende opnås: 

Lærerne sendes samlet på 10 dage hospitantforløb, samt 15 dages samlet udvikling af it-didaktiske 

kompetencer og 8 dage afvikles med tværfaglige elevprojekter. 

 

Opnås ovenstående ikke fratrækkes 3% for hver dags manglende opfyldelse. 

Vægtning: 40%  

6 dages elevfaglige projekter 

26 dages hospitant aktivitet samt udvikling af it-didaktiske kompetencer for lærerne 

3% gange manglende 2 dage = 6 % 

Udmøntning 34 %  



 

 

Udmøntning 75%  

1. Øget fastholdelse af elever og mindre frafald 

Trivselsundersøgelsens resultat hæves med fokus på elevernes tilfredshed samlet og 

hermed sikre frafald.  

Målet er at hæve ETU til 4.1  

 

For hvert 0,1 point ETU ligger under 4,1 fratrækkes 5% vægtningen 

Vægtning: 30%  

 

ETU ligger på 3,6 i efteråret 2019 

Udmøntning 5% 

 

2. Sænkning af undervisningsomkostninger. 

Bestyrelsen har fokus på at prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid sker, så 

lærerne får mest mulig tid med eleverne i undervisningsaktiviteter og andre 

læringsaktiviteter, samt at undervisningsomkostningerne sænkes.  

Det opnås ved at skolens leder arbejder målrettet med at have fokus på muligheder for at 

udnytte lærerressourcerne optimalt, og have skolens aktiviteter og ressourcer sat i en 

sammenhæng. 

 

Dette vurderes ved at sammenligne skolens lønomkostninger, forudsætninger og tiltag ved 

årets afslutning. 

 

Vægtning: 30%  

Opfyldt da vi er dalet i omkostninger fra 7.294.098 i 2018 til 6.987.273  i 2019  

Udmøntning 30% 

 

 

 

 

3. frafald. 

Der arbejdes med at fastholde det lave frafald således at vi ligger på niveau med de andre 

landbrugsskoler. Dette frafald ligger på ca 15% 

 

Ved større frafald fratrækkes pr 1% 5 % af vægtningen. 

Vægtning: 40%  

 

Frafaldet ligger under de 15 % jf. årsrapport 

Udmøntning 40% 

 

 


