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Aftale om resultatløn mellem bestyrelsen 

for Den jydske Haandværkerskole og 

direktør Henrik Øelund for perioden 

1. august 2016 – 31. juli  2017 

 
 

 

Mellem ovenstående parter er der indgået aftale om, at der udbetales direktør Henrik Øe-
lund en resultatløn på 120.000 kr. bestående af 70.000 kr. i basisramme og 50.000 kr. i 
ekstra ramme, hvis de resultatmål, som er angivet i medfølgende bilag, fuldt ud er nået. 

 

Resultatlønskontrakten tager udgangspunkt i seneste bemyndigelse fra Undervisningsmi-
nisteriet af 27. juni 2013 vedr. anvendelse af resultatløn. Efter godkendelse offentliggøres 
kontrakten på DjH’s hjemmeside. 

 

Ved periodens udløb foretager parterne en vurdering af, i hvilket omfang resultatopfyldel-
sen er sket. I tilfælde af uenighed lægges bestyrelsens vurdering til grund. 

 

Begge parter kan i perioden indkalde til drøftelse mellem parterne af de forhold, som kon-
trakten omfatter, og hvorledes målopfyldelsen forløber. 

 

Resultatlønsopgørelsen for denne kontrakt sker i september 2017. 

 

 

Hadsten, den 27. september 2016 

 

 

     

formand  næstformand  direktør 
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Bilag til: 
Aftale om resultatløn mellem bestyrelsen for DjH og direktør Henrik Øelund 
for perioden 1. august 2016 – 31. juli 2017. 
 
Basisramme 
 
1. DjH Next step – ny strategiplan 
 
Baggrund 

Den jydske Haandværkerskoles målsætninger og strategier blev senest i efteråret 
2014 udmøntet i strategiplan DjH 2016-2. 
  
I efteråret 2016 sættes rammer og indhold for en ny planperiode, så strategiplan 
kan endelig godkendes på bestyrelsesmøde i marts 2017. DjH-Next Step (arbejds-
titel) bliver således DjH’s væsentligste strategiværktøj. 

 
Initiativ 

I perioden ønskes, at der udarbejdes en strategiplan, der i såvel form, metode, 
værktøjer og indhold spiller sammen med de mål og resultater Den jydske Haand-
værkerskoles bestyrelse definerer. 

 
Opfyldelse 

Resultatmålet er fuldt opnået, når der foreligger en af DjH’s bestyrelse godkendt 
strategiplan, Endvidere at der er afholdt et fælles medarbejder-bestyrelsesseminar, 
der medvirker til fælles forståelse for opgave og indhold.  
 

Afrapportering 
Strategiplan ”DjH mod 2020” blev vedtaget af DjH’s bestyrelse på bestyrelsesmø-
det den 29. marts 2017. Der blev afholdt bestyrelses-ledelses og medarbejderse-
minar 11. – 12. november 2016. Handlingsplan til ”DjH mod 2020” blev præsente-
ret på bestyrelsesmøde 14. juni 2017. Alt materiale, herunder baggrundsmateriale, 
findes på DjH’s intranet:  
 
https://intra.hadstents.dk/djh/djhmod2020/DjH-mod-2020-lfa.pdf  
https://intra.hadstents.dk/djh/djhmod2020/DjH-mod-2020.pdf  
https://intra.hadstents.dk/djh/djhmod2020/DjH2020-handlingsplan1.pdf  
https://intra.hadstents.dk/djh/djhmod2020/DjH_2020_baggrundsmateriale.pdf  
 

 
Ekstra ramme 
 
1. Obligatorisk område: Frafald 
 
Baggrund 

På DjH er arbejdet med frafald også i høj grad et arbejde med tilvalg. Vi øn-
sker, at det at være på DjH er både lærerigt og en god oplevelse både for elev, 
underviser og virksomhed. DjH har en af landets højeste overgangsfrekvenser 
og laveste frafald. Det ønskes fastholdt.  Derfor er det væsentligt, at der hele 
tiden udvikles på at sikre de gode processer og de gode oplevelser. Udgangs-
punktet er at et stærkt ”brand” ikke skabes af det, en virksomhed siger, men af 
det, den gør. 
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Initiativ 

Med udgangspunkt i arbejdet med ny strategiplan ønskes 2 – 3 hovedaktiviteter 
igangsat i perioden. Disse kan iværksættes parallelt med strategitilblivelsen så-
fremt de er afstemt hermed.   

 
Opfyldelse 

Resultatmålet er fuldt opnået, når der foreligger en tilfredsstillende status på pro-
cessen med beskrivelse af indsatser og resultater. Resultatmålet vægter 50 % af 
ekstrarammen. 
 

Afrapportering – status 
I DjH mod 2020 indgår servicedesign som centralt udviklingsværktøj, og der fore-
ligger sommeren 2017 følgende mapper, med indhold, på DjH’s intranet.  

 DjH værktøjskasse 
 Skabeloner 
 Metodekort 

 
Værktøjer, skabeloner, metodekort og SD projektdokumentation er tilgængelige for 
alle på DjH’s intranet, og kan anvendes i hele eller del-processer. 
 
Der er gennemført 6 hele SD-processer 

 Indkaldelsesbreve 
 Infomøder 
 Materialer og brochurer 
 Learning Center 
 Virksomhedsdialog 
 Ny elev 

 
Indkaldelsesbreve og infomøder er SD implementerede. Learning Center er i første 
halvår 2017 gennemført som delforsøg i forhold til tutorordning. Der er afholdt eva-
lueringsmøde 1. maj 2017 med mindre justeringer til følge. Der evalueres og be-
sluttes tiltag for efteråret 2017 den 28. august 2017.  
 
Det er specielt problemstillingen central-decentral placering, herunder synlighed og 
tilgængelighed der arbejdes på i fht. LC. Både central- og decentral placering har 
fordele og ulemper, hvor SD og forsøg (prototyper) skal være med til at optimere 
fordelene og minimere ulemperne fra begge organiseringer. 
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2. Obligatorisk område: Lærernes arbejdstid 
 
Baggrund 

Pr. 1. august 2014 trådte ny overenskomst for undervisere ved erhvervsskoler i 
kraft, hvormed den tidligere anvendte lokalaftale bortfaldt. I perioden frem hertil 
blev der udarbejdet et grundlag for den fremtidige anvendelse af og opgørelse over 
lærernes arbejdstid. Efterfølgende er der, på baggrund af praksisbehov, blevet til-
føjet og tilrettet. 

 
Initiativ 

I perioden analyseres og vurderes det udarbejdede grundlag, og der justeres hvor 
eventuelle uhensigtsmæssigheder tilsiger det. Der er i perioden særligt fokus på 
”Forventet årsrammeplan”.  

 
Opfyldelse 

Resultatmålet er fuldt opnået, når der foreligger et tilfredsstillende notat, der beskri-
ver proces og resultater. Resultatmålet vægter 50 % af ekstrarammen. 
 

Afrapportering – notat 
Moderniseringsstyrelsen, LC og CO10 har ved overenskomstforhandlingerne i 
2015 formuleret en fælles tilkendegivelse om arbejdstid, og aftalte, at der gennem-
føres en fælles opfølgning og evaluering af effekten af den centrale og lokale ind-
sats. 
 
Moderniseringsstyrelsen, LC og CO10 inviterede derfor ledelser og tillidsrepræsen-
tanter til lokal dialog og deltagelse i regionale dialogmøder. Dialogmøderne formål 
skulle være dels at understøtte den lokale dialog på skolerne, og dels give de cen-
trale parter viden om, hvordan I lokalt arbejder for at nå målsætningen om at skabe 
størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke 
den sociale kapital. 
 
Som forproces til dialogmøde blev institutionernes ledelse og tillidsrepræsentant 
bedt om at forholde sig til 4 spørgeskemaer om: 
1: Opgaveoversigten 
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2: Kvalitet i opgaveløsningen 
3: Arbejdsmiljø og social kapital 
4: God start på lærerlivet 
 
På baggrund af dialog om spørgeskemaerne var den fælles interne konklusion, at 
vi på DjH ikke har behov for ændringer i system eller processer (4. april 2017), 
men at vi selvfølgelig skal fastholde fokus herpå.  
 
Dialogmødet, et dagsmøde, blev afholdt 30. maj, hvor den lokale DjH konklusion 
blev bekræftet, og vi blev bekræftet i, at vi på DjH ikke oplever de samme proble-
matikker, som defineres af Moderniseringsstyrelsen, CO10 og flere institutioner.  
 
Der hvor vores opmærksomhed til stadighed er påkrævet, er at arbejde med plan-
lægning og kommunikation, så den altid bliver så optimal som det er muligt i en 
ikke lineær produktion med kundeorienteret fokus. 
 
 
 

 
 
 


