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Resultatlønskontrakt 2015-16
Direktør Michael Johansson
TECHCOLLEGE
Mål

Resultat

Dokument/
konta ktpe rson

a)
Der er igangsat en
målrettet indsats rettet
mod folkeskolen (nye
INTROforløb).
Der er igangsat en
målrettet indsats for
virksomhedskontakt
(gennemføres af
konsulenterne i bl.a.
praktikcenteret).
Der er ansøgt forskellige
projekter i relation til
TCAA's strategi,
gennem Regionens
puljer.

Se overblik i
"Direktionens
overordnede
indsatser".

b}Udført.
Der er udarbejdet en
folder:
"Teamsamarbejde som
professionelle
læringsfællesskaber".
Denne folder bliver
skolens ramme for de
kommende indsatser
omkring
teamsamarbejdet, på
eud-området.
Der er organiseret
Jæringsfællesskaber og
teams blandt
underviserne.

Gerda Mariager

Vægtning

Målopfyldelse

40%

IIH�

1 Implementering af Strategi 2015
a)

Igangsætte yderligere
arbejdsgrupper og organisering af
indsatser.

b) Udvikle professionelle
læringsfællesskaber blandt det
pædagogiske personale.

2 Implementering af eud-reform
a) Initiere implementering af det
fælles pædagogiske og didaktiske
grundlag.
---

·- -- -- --·- -------

John Brodersen
Hansen og Helle
Rubien
Per D. Krsitensen

a) Der er udarbejdet et Gerda Mariager
dokument, som
beskriver
TECHCOLLEGEs
holdninger og
retningslinier-���---.
--

60%

-
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Direktør Michael Johansson
TECHCOLLEGE
tilrettelagt
erhvervspædagogisk
diplommodul målrettet
pædagogisk ledelse.

Resultat
3. Udvikling af økonomistyrings- og
kva litetspro ced ure
a) Analysere mulighederne for nye
økonomistyringsprincipper og
procedurer.

b) Gennemføre kursus i
økonomistyring for chef- og
ledergruppe.

c)

Udkast til masterplan for
fremadrettet bygningsanvendelse.

----·------ -----·�-----

Dokument/
konta ktperson

Vægtning
50%

Målopfyldelse
1\%

Sarah Svanberg
a)Der er igangsat
analysearbejde og
drøftelser, som skal
synliggøre en
omfordeling af
budgetmodellen og
udmøntning af
bund linier.
Der er i forbindelse med
TECHCOLLEGE budget
2016, udarbejdet en
prognose for de
kommende overslagsår
(2017, 2018 og 2019).
Disse er dog behæftet
med forskellige
usikkerhedsparametre.

b)Der er igangsat en
Sarah Svanberg
kursusrække med fokus
på skolens
økonomistyring for
ledere. Kurserne
suppleres med
gennemgang af
kvartalsrapport.

c) Der er nedsat en
Se foreløbig
"Masterplan".
arbejdsgruppe, som i
2016 færdiggør forslag Bjarne Bro
Pedersen
til masterplan for
bygningsmassen. (Der
er udarbejdet
bygn i ngsvu rderingcr,
kslp, 1si tetsvurcle ring,
skitser til mulige
,_
_..____ -
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