Resultatløn 2018
Direktør Lone Hansen
Mål
1

Beskrivelse
Strategi

Uddybning af mål
Styrkelse af TECs
strategiske udvikling. Med
baggrund i de økonomiske
vilkår skal TEC være endnu
skarpere til at prioritere
indsatser dér, hvor der
skabes størst værdi for
kerneopgaven og for
opnåelse af vækst.

Realisering af strategi og
løsning af kerneopgaven
gennem styrkelse af TECs
ledelse

2

Indsats
Beskrivelse af og beslutning
om TECs vigtigste strategiske
prioriteringer
Dialog i bestyrelsen om TECs
strategiske prioriteringer

Resultat
Ramme for prioritering og eksekvering
Tydeligere retning for TECs chefgruppe, ledelse og
medarbejdere i forhold til fokus og prioritering
Gøre ledere i stand til at have en tydeligere dialog om retning,
prioritering og forventningsafstemning med medarbejderne

Dokumentationskrav
Rammepapir der beskriver
TECs strategiske
prioriteringer

Periode
Jan-dec. 2018

Vægtning
45 %

Jan-dec. 2018

25 %

Resultat af de strategiske
prioriteringer

Eksekvering af de prioriterede
strategiske initiativer samt
eksekvering af fravalg

Bedre udnyttelse af TECs ressourcer

Tydeligere forventninger til
TECs ledere

Gennem udøvelse af substantiel ledelse styrke TECs ledere i at
nå de strategiske mål

TECs pejlemærker for
ledelse

Udvikling af TECs ledere

TECs ledere skal være i stand til at sætte retning for
medarbejderne, skabe psykologisk ro, kunne lede på
kerneopgaven og indgå i konstruktive samarbejdsrelationer med
medarbejderne (og dermed lede ud fra en forståelse af, at
resultater, kvalitet og trivsel hænger sammen)

Projektoversigt:
Ledelsesudviklingsaktivitet
er på EUD og HCØ

ETU måling på pædagogisk
kvalitet i undervisningen.
Sammenligning med måling i
2017

TECs uddannelser er på landsgennemsnit eller over

Resultat af ETU måling på
de udvalgte parametre

Jan-dec. 2018

10 %

ETU måling på elevernes
oplevelse af differentiering.
Sammenligning med måling i
2017

TECs uddannelser er på landsgennemsnit eller over

Overgang til hovedforløb

Resultat der viser en øget overgang til hovedforløb for EUDområdets uddannelser

Resultat af overgang til
hovedforløb

Jan-dec. 2018

10 %

Etablering af øget antal
uddannelsesaftaler

Resultat der viser at flere elever har indgået en
uddannelsesaftale senest 1 måned efter afslutningen af GF2

Måling på gennemførelse

TEC resultatet der viser øget gennemførelse

Resultat af måling på
gennemførelse

Jan-dec. 2018

10 %

Evaluering af
ledelsesudvikling

Kvalitetsudvikling
Kvalitetsmålinger

Styrkelse af det
praktikpladsopsøgende
arbejde på EUD

Øget gennemførelse

