
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Resultatmål for skoleåret 2018-19 Basisrammen (60% af totalrammen) 
  Målopfyldelse 

 Vægt i forhold til 
basisrammen 

Ikke 
opfyldt 

 
0% 

Middel 
 
 

80% 

Over 
middel 

 
95% 

Opfyldt 
 
 

100% 

Karakterniveau i matematik og andet 
fremmedsprog 

30 %  X   

Mål: 
At forbedre læringen og dermed elevernes 

eksamensresultater i fagene andet 
fremmedsprog og i matematik B og matematik 

A. 
 

Måleindikator: 
Hovedindsatsen begynder med de kommende 1. 
g klasser. Om 2 år skal der således kunne ses en 
forbedring af matematik B karaktererne og om 3 
år skal gennemsnittet i ovennævnte fagniveauer 

ligge over eller ikke væsentligt under 
landsgennemsnittet målt over en 3 årig periode 
(2019-21). Et delmål for 2019 er en forbedring 

for de kommende 2. og 3.g elever i ovennævnte 
fagniveauer i forhold til Morsø Gymnasiums 

gennemsnit i 2016-2018. 

     

Elevrekruttering 30%  X   

Mål:  
Udbrede kendskabet til fordelen ved stx og de 
specielle kvaliteter, der kendetegner Morsø 
Gymnasium 
 
Måleindikator: 
Der skal laves initiativer i forhold til: 

• Sport 

• Efterskoler 

• Folkeskoler/friskoler 

• Brobygning 
 
Målet er, at der samarbejdes med mindst 10 
efterskoler/friskoler/folkeskoler/ungdomsskoler. 

     



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Det er desuden et mål, at elevtilgangen stiger i 
forhold til 2018 på trods af vigende 
elevgrundlag. 
 

Profil 40%  X   

Mål: 
Alle skolens studieretninger skal profileres med 
henblik på at kunne tiltrække elever både inden 
for og uden for det normale 
rekrutteringsområde. 
 
Måleindikator: 
Dramatik A skal der informeres om, således at 
det bliver alment kendt i hele landet, at 
tilbuddet er der. Målet er at rekruttere flere 
Drama A elever i 2019 end i 2017 og 2018. 
 
Målet for naturvidenskab er, at der er mindst 10 
elever, der vælger MA, Fy, Ke, og at der 
stadigvæk kan oprettes en studieretning med BI. 
 
Det er desuden et mål, at der også kan oprettes 
studieretninger inden for samfundsfag, inden for 
sprog og inden for musik. 

     

Resultatmål for skoleåret 2018-19 Ekstrarammen (40% af totalrammen) 

 Målopfyldelse 

 Vægt i forhold til 
ekstrarammen 

Ikke 
opfyldt 

 
0% 

Middel 
 
 

80% 

Over 
middel 

 
95% 

Opfyldt 
 
 

100% 
Elevtrivsel og frafald 30%    X 

Mål: 
Forbedre elevernes trivsel samt bibringe 
eleverne en højere grad af bevidsthed om 
sundhed og trivsel og derigennem mindske 
frafald 
 
Måleindikator: 

Der laves flere tilbud, der giver mulighed for 
fysisk aktivitet 
Der laves flere tilbud, der giver mulighed for 
sociale aktiviteter uden for skoletiden 
Skolen skal kunne dokumentere 
fastholdelsesindsatsen og have en 

     



 
 
 
 
 
 
 

 

 

årsagsforklaring på hver enkelt, der forlader 
skolen uden eksamen. 
Frafaldsniveauet skal ikke overstige niveauet 
fra de sidste 4 år. 
 

Lærernes arbejdstid 20%    X 

Mål: 
Den enkelte elev skal opleve flere timer med en 
lærer til stede 
 
Måleindikator: 
Der lægges særlig vægt på at få brugen af 130 
timerspuljen for 1.g eleverne til at fungere. Det 
skal dokumenteres, at hver elev har deltaget i 
mindst 6 lærerstyrede puljeaktiviteter. 

     

Økonomi 30%   X  

Mål: 
Skabe mulighed for en sund fremtidig økonomi 
 
Måleindikator: 
Der skal udarbejdes et budget for 2019, der 
skaber balance i 2020 

     

Reformimplementering 20%    X 

Mål: 
Ud over arbejdet med undervisningen, skal der 
arbejdes med de øvrige krav i forbindelse med 
reformen, således at skolen har klare planer for, 
hvorledes reformen kommer til at påvirke 
hverdagen. 
 
Måleindikator: 
Der skal foreligge en plan for digital dannelse, 
SRP progression, samt en revideret plan for 
grundforløbet. 

     

 

Udmøntning. 

Basisramme:  0,3x0,8 + 0,3x0,8 + 0,4+0,8 = 0,8 = 80% 

Ekstraramme: 0,3x1 + 0,2x1 + 0,3x0,95 + 0,2x1 = 0,985 = 98,5% 

Total udmøntning: 0,6x0,8 + 0,4x0,985 = 0,874 = 87,4% 


