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RESULTATLØNSKONTRAKT 2022 
Direktør Gunna Funder Hansen 

 

Basisramme (Kr. 80.000) 

 

1. REKRUTTERING: FLERE UNGE PÅ SOSU-UDDANNELSERNE 

 

Social- og Sundhedsskolerne optager primært voksne elever, og 75-80% af eleverne rekrutteres direkte 

til Grundforløb 2. Sektorens store rekrutteringsudfordringer kalder imidlertid på, at vi også tiltrækker 

flere unge elever til SOSU-uddannelserne. Efter år med vigende søgning til GF1 i Svendborg og Middelfart 

steg søgningen begge steder i 2021. I forlængelse heraf skærpes målsætningerne fra resultatkontrakten 

2021. 

Mål 1:  Øget søgning til GF1 i Middelfart (Vægtning: 10% af rammen) 

Der sammenlignes med søgning til GF1 i Middelfart i 2021 (8 ansøgere, GF1 ikke oprettet) 

Mål 2:  Øget optag på GF1 på tværs af skolens afdelinger (Vægtning: 10% af rammen) 

Der sammenlignes med optaget på GF1 EUD i 2021 (114 optaget: 80 i Odense, 34 i Svendborg) 

Mål 3: Øget optag på EUX (vægtning: 10% af rammen) 

Der sammenlignes med optaget på GF1 EUX i 2021 (50 optaget) 

 

2. GENNEMFØRSEL: FORANKRING AF STØTTEFORANSTALTNINGER 

 

En voksende andel elever bevilges socialpædagogisk støtte (SPS) pga. dokumenterede udfordringer, som 

udgør en risiko for deres gennemførsel af uddannelsen (fx ordblindhed, opmærksomhedsforstyrrelse, 

specifikke handicap). Skolen har erfaringsmæssigt haft udfordringer med at nå alle elever med 

støttebehov, herunder at udnytte bevilgede SPS-midler fuldt ud. Blandt barriererne er, at det kræver 

specialiserede lærerkræfter, kompleks planlægning og risikovillighed ift. forlods at afsætte de rette 

ressourcer til at løfte indsatsen, samt at en del elever fravælger at bruge den ekstra tid, der afsættes til at 

iværksætte støtten. Samtidig er der ikke tradition for, at støtten følger eleverne i deres praktikperioder, 

hvor det kræver praktikstedets støtte og opbakning at realisere støtteforanstaltningerne. Der er således 

både organisatoriske, administrative, pædagogiske og samarbejdsrelaterede udfordringer i at nå alle 

elever med støttebehov med relevante foranstaltninger. 

En central evaluering af SPS-ordningen i 2021 dokumenterer, at støtten har generel positiv effekt på 
uddannelsessøgendes gennemførsel. Derfor er det vigtigt at iværksætte målrettede indsatser, der kan 
nedbryde de nævnte barrierer. 
 

Mål 4: Skolen etablerer en ny enhed for faglig og pædagogisk støtte til elever,  

herunder SPS, generel læse-skrivevejledning samt specialiserede indsatser for elever med dansk 

som andetsprog (vægtning: 10% af rammen) 
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Mål 5: Der etableres systematisk, tværgående opsamling og registrering af antal bevilgede 

støttetimer og udmøntede aktive lærertimer til SPS (vægtning: 10% af rammen) 

 
Mål 6:  En øget andel af de bevilgede SPS-midler udmøntes i aktive støttetimer  

(vægtning: 20% af rammen) 

Der sammenlignes med niveauet for 2021, hvor der blev søgt refusion for under halvdelen af de 

bevilgede timer. 
 

Målopfyldelse for udnyttelse af bevilgede SPS-midler  Udmøntning 

<50% af samtlige bevilgede SPS-midler udmøntet i aktive lærertimer 

50-55% af samtlige bevilgede SPS-midler udmøntet i aktive lærertimer 

55-70% af samtlige bevilgede SPS-midler udmøntet i aktive lærertimer 

>70% af samtlige bevilgede SPS-midler udmøntet i aktive lærertimer 
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3. LÆRINGSKULTUR: NYE EVALUERINGSREDSKABER 

 
Social- og Sundhedsskolen Fyns strategiske fundament hviler på en målsætning om at udvikle en 

ambitiøs, læringsorienteret skolekultur. Dette indebærer blandt andet, at vi konstant stræber efter at 
blive endnu bedre, og at vi er modige nok til at afdække og drøfte det, der er svært.  

 
Vores traditionelle evalueringsredskaber til udvikling af undervisning, samarbejde og ledelse er primært 

fokuseret på trivsel. Vi har brug for nye, fælles redskaber, der kan tilvejebringe systematisk viden om 

elevers og medarbejderes perspektiver og være redskab for refleksion og udvikling – og dermed 

understøtte det strategiske kulturarbejde. 
 
Mål 7:  Der udvikles et koncept til løbende undervisningsevaluering, som har til formål at tilvejebringe 

viden om elevernes oplevelse af skolens PDMG i praksis. Evalueringen skal – i modsætning til de 
almindelige elevtrivselsundersøgelser – kunne fungere som redskab til refleksion og didaktisk 

udvikling for underviserne. Konceptet udvikles og drøftes i skolens samarbejdsudvalg i 2022 

(vægtning: 15% af rammen) 

Mål 8: Der udvikles et koncept til løbende evaluering af strategiarbejdet, som har til formål at 

tilvejebringe viden om medarbejdernes oplevelse af strategiimplementeringen. Evalueringen skal 

– i modsætning til de almindelige medarbejdertrivselsundersøgelser – kunne fungere som 
redskab til refleksion og ledelsesudvikling for direktionen. Konceptet færdigudvikles og afprøves 

i 2022  

(vægtning 15% af rammen) 

 
 

Ekstraramme (Kr. 60.000) 

 
4. PDMG: LÆRINGS- OG VELFÆRDSTEKNOLOGI I UDDANNELSERNE 

I forlængelse af pkt. 1 i resultatkontrakten for 2020 (udrulning af nyt PDMG) reserveres ekstrarammen i 

2021-2023 til målsætninger knyttet til udrulning af de elementer i strategien, der knytter sig til at sikre 

eleverne fremtidssikrede kompetencer, i skolens PDMG specificeret som: ”Vi bruger lærings- og 
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velfærdsteknologier, der ruster eleverne til fremtidens arbejdsmarked, videre uddannelse og de krav og 

forventninger, der er formuleret som 21st century skills - eleverne skal forberedes på og motiveres til 

livslang læring”. Nedenstående udviklingsplan skal sikre de relevante skridt i implementeringen. 

 

Målsætninger 2021 2022 2023 

Etablering af ny, tværgående ledelses- eller koordineringsenhed, der sikrer både it-teknisk og 

pædagogisk drivkraft og kompetence til implementering i organisationen 

   

Sikring af en pædagogisk forankret systematisk og ensartet brug af skolens LMS, som sikrer 

struktur og genkendelighed og høje pædagogiske standarder i anvendelsen på tværs skolens 

uddannelser og afdelinger. Indsatsen evalueres af eleverne/elevrådet 

   

Afvikling af pilotprojekt i samarbejde med en eller flere fynske kommuner, hvor undervisnings- og 

praktikforløb tilrettelægges med særligt ambitiøse lærings- og udviklingsmål for elevernes 

velfærdsteknologiske kompetencer. Indsatsen evalueres sammen med samarbejdskommunerne  

   

Udformning af systematiske progressionsplaner/taxonomier for elevers og medarbejderes lærings- 

og velfærdsteknologiske kompetencer koblet til skolens PDMG.  

   

Afvikling af kompetenceudvikling og udviklingsaktiviteter med fokus på lærings- og 

velfærdsteknologi og innovative undervisningsmetoder som centrale elementer i skolens 

praksispædagogiske aktiviteter. Succeskriterier defineres i 2022 

  
 

 

Indarbejdelse af velfærdsteknologiske kompetencer og velfærdsteknologisk dannelse i de lokale 

uddannelsesplaner på alle uddannelserne.  

   

Etablering og rekruttering af elever til uddannelsesforløb med en særlig velfærdsteknologisk 

toning med vægt på, at eleverne kan og får plads til at tage en rolle som forandringsagenter i 

praktikken i samarbejde med en eller flere fynske kommuner. Succeskriterier defineres i 2022/2023 

  

 

 

Etablering af bæredygtige videreuddannelsesaktiviteter på det velfærdsteknologiske område i tæt 

samarbejde med relevante eksterne aktører, herunder UCL.  Succeskriterier defineres i 2022/2023 

   

 

Udmøntningen tager udgangspunkt i en vurdering af opfyldelsesgraden af de beskrevne udviklingstrin 

for i det relevante år: 

Målopfyldelse Udmøntningsgrad 

Ingen af årets mål er nået 

Målene er delvist nået 

Målene er nået i rimelig tilfredsstillende grad 

Målene er nået i meget tilfredsstillende grad 
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