
Bilag 9B 

Aftale om resultatløn mellem bestyrelsen for Den 

jydske Haandværkerskole og  

direktør Jesper Kofoed Petersen for perioden 

1. juni 2021 –  31. maj 2022 

 
 

 

Mellem ovenstående parter er der indgået aftale om, at der udbetales direktør Jesper Kofoed Petersen en 

resultatløn på 69.795 kr. (31.3.2012 niveau), hvis de resultatmål, som er angivet i medfølgende bilag, fuldt 

ud er nået. 

 

Ved periodens udløb foretager parterne en vurdering af, i hvilket omfang resultatopfyldelsen 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 kontrakten omfatter, og 

hvorledes målopfyldelsen forløber.  

 

 

 

Hadsten, den 16. juni 2021 

 

 

     

formand    direktør 



Bilag til: 

Aftale om resultatløn mellem bestyrelsen for DjH og direktør Jesper Kofoed Petersen for 

perioden 1. juni 2021 – 31. maj 2022. 

 

 

1. Gennemførelse af DjH 2028 strategien – fokus på ”Den Røde Tråd 2021 – 2023” 

 

Baggrund 

Bestyrelsen og ledelsen på DJH har udarbejdet en ny strategi 2028, hvor skolen udvikler sig hen 

imod skolens 100 år jubilæum. Strategien er delt op i tre perioder, hvor fokus i denne 

resultatkontrakt er på perioden 2021 – 2023 (den røde tråd)  

 

Initiativ 

Der ønskes en styret strategiimplementering, hvor skolen arbejder med projekter i alle afdelinger for at 

imødekomme skolens overordnede strategiske mål for perioden. Strategiske projekterne evalueres 

sammen med væsentlige interessenter i brancherne.  

 

Opfyldelse 

Resultatmålet er fuldt opnået: 

 Når der forelægger en strategisk projektportefølje for skolens områder, og det er tydeligt at 

skolens ledelse arbejde med disse projekter i dagligdagen. Projektporteføljen præsenteres på 

bestyrelsesmøderne i juni og december. 

 

 

2. DJH tættere på kunderne  

 

Baggrund 

Vi oplever at DJH er kommet for langt væk fra aftagerne, dvs. mestrene, virksomhederne og 

brancherne. 

 

Initiativ 

I perioden ønskes, at Jesper Kofoed Petersen sammen med organisationen iværksætter projekter og 

handlingerne, hvor vi som skole møder og går i dialog med aftagerne om, hvad de ønsker sig af os og 

hvad vi kan tilbyde dem – og ud fra det lægger fundamentet for Danmarks bedste erhvervsskole. 

 

Opfyldelse 

Resultatmålet er fuldt opnået, når der foreligger en tilfredsstillende beskrivelse af de handlinger, vi har 

gjort, og som kunderne anerkender skaber tættere relationer og dialog med dem 

 

 

3. Fastholde kvalitet, økonomi og dermed en sund drift af DjH 
 

Baggrund 

DjH har haft en sund drift i gennem alle årene, hvor kvalitet i skolens udbud har været høj. Skolens 

bestyrelse ønsker et fortsat fokus på at indfri højeste kvalitet, en robust og sund økonomi, samt et 

højt serviceniveau. Skolen drift skal på alle måder være bæredygtig. 

 

Initiativ 



Direktøren skal sikre en sund drift af skolen, samt sikre højeste kvalitet i skolens 

uddannelsesudbud og 24 timers skolekoncept, samt levere den forventede service til aftagerne. 

 

Opfyldelse 

Resultatmålet er fuldt opnået, når der foreligger et tilfredsstillende årsresultat, samt evalueringer, 

der viser at kvalitet og service lever op til kravene. 


