
Aftale om resultatløn mellem bestyrelsen for Den 

jydske Haandværkerskole og 

direktør Jesper Kofoed Petersen for perioden 

1. juni 2020 – 31. maj 2021 

 
 

 

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. februar 2021 

 

 

     

formand    direktør 



Bilag til: 
Aftale om resultatløn mellem bestyrelsen for DjH og direktør Jesper Kofoed Petersen for 
perioden 1. juni 2020 – 31. maj 2021. 
 
 
1. Ny direktør på DjH  
 
Baggrund 

Den 1.6.2020 er Jesper Kofoed Petersen tiltrådt, som ny direktør for DjH. 
 
Initiativ 

I perioden ønskes, at Jesper Kofoed Petersen får sat sin nye organisation på plads og sat i spil til at 
kunne lede og sørge for driften af DjH, samt få samspillet med bestyrelsen til fungere optimalt. 

 
Opfyldelse 

Resultatmålet er fuldt opnået, når der foreligger en tilfredsstillende organisering, som fungerer og har 
fundet sin arbejdsrytme.  

 
2. Udvikling af ny strategi for DjH 
 
Baggrund 

DjH strategi 2020 er afsluttet og der ønskes udarbejdet en ny strategi 2028, hvor skolen udvikler 
sig hen imod skolens 100 år jubilæum. 

 
Initiativ 

Der ønskes en strategiproces, hvor alle nødvendige interessenter bliver involveret; bestyrelse, 
medarbejdere og eksterne interessenter. Processen skal resultere i en anvendelig strategi for skolen. 

 
Opfyldelse 

Resultatmålet er fuldt opnået: 
 Når der forelægger en plan for gennemførelse af en strategiproces 
 De første tiltag i denne plan er gennemført tilfredsstillende 
 Der forelægger en beskrevet strategi 2028 

 
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 fastholdelse af kvalitet, god økonomi og dermed en sund drift af 
skolen. 
 

Initiativ 

Direktøren skal sikre en sund drift af skolen, samt en høj kvalitet i skolens uddannelsesudbud. 
 
Opfyldelse 

Resultatmålet er fuldt opnået, når der foreligger et tilfredsstillende årsresultat, samt evalueringer, 
der viser at kvaliteten på DjH er god og tilfredsstillende. 


