RESULTATLØNSRAPPORT

Basisramme:
1. Strategisk proces på NGG vægtes 40%: Opfyldt 40%
Arbejdet med at skaffe NGG nye faciliteter har fortsat fyldt en stor del af arbejdet for NGG.
I samarbejde med Hørsholm kommune, Fredensborg kommune og vores samarbejdspartnere
er vi nu endelig kommer dertil hvor planprocessen for området sættes i gang efter
sommerferien ved en startredegørelse primo september. Det er ganske afgørende for NGGs
vitale planer om nye faciliteter og NGGs langsigtede overlevelse.
2. Global Citizenship. Vægtes 20%: Opfyldt 20%
I samarbejde med ledelsen på NGGI er skolen nu officielt en IB candidate school. NGG kan
således udbyde IB DP fra 2021. Derudover stort arbejde med events og branding. I
forbindelse med en ny kampagne er det bestemt, at NGG International skifter navn til North
Zealand International School (NIS) for at styrke brandingen, men samtidig holde
forbindelsen til NGG.
3. Initiativer vedrørende kommunikation internt og eksternt på NGG. Vægtes 20 %: Opfyldt
15%
Der blev igangsat et helt nyt initiativ for at skaffe flere elever til NGGs STX. Der er blevet
lagt et kæmpe arbejde fra lærere, ledelse og elever. Resultatet blev ikke hvad vi havde håbet
på og vil fortsat være genstand for opmærksomhed og en særlig indsats i året der kommer.
4. Sikring af et godt arbejdsmiljø på NGG. Vægtes 20%: Opfyldt 15%
I alle skolens udvalg, MIO, PR, ledelsesgruppen og bestyrelsen har vi arbejdet for styrkelse
af NGGs arbejdsmiljø. Skolen placerer sig gennemsnitligt i undersøgelser, men der er klar
fremgang at spore fra sidste år. Denne udvikling skal fortsætte.
BASISRAMME OPFYLDT 90%

Ekstraramme:
5. Økonomisk styring af skolen. Vægtes 50 %: Opfyldt 40%
Et af skolens helt store indsatsområder. I samarbejde med skolens regnskabschef har der
siden 2018 været igangsat massive initiativer for at vende skolens underskud til et overskud.
Udover en stor tilpasning af skolens årsværk har der været igangsat en del effektiviseringer
og gennemgange af skolens kontrakter og aftaler.
Alt tyder på at det vil lykkes NGG i regnskabsåret 2019 at få et overskud.
6. Initiativer til forbedring af brugen af informationsteknologi på NGG. Vægtes 10%: Opfyldt
5%
Skolens digitale dannelse under fortsat udvikling. Arbejdet med skolens digitale
kompetenceplan overfor både elever og lærere har været en klar prioritet. Skolen er i
skoleåret 2018/19 kommet et stort skridt nærmere vores mål, men der er fortsat
udviklingspotentiale i forhold til brug af IT på NGG.
7. Synlighed, dialog og udbygning af skolens netværk 20%: Opfyldt 20%
Der har fra både bestyrelsens, rektors og ledelsens side været lagt et betragteligt arbejde i
udviklingen af skolens netværk og styrke skolens position overfor og i lokalområdet. Dette
har primært været drevet af skolens ønske om opbakning til NGG 2,0 og de nye faciliteter.
Derudover har der været lagt et stort arbejde i fundraising aktiviteter, der på sigt kan hjælpe
skolens position.
8. I samarbejde med elevrådet og tutorer fortsættes arbejdet for lavere sygefravær for eleverne.
20%: Opfyldt 5%
En stor indsats har været lagt fra lærere og ledelse i samarbejde med elevrådet. Desværre har
vi i skoleåret ikke oplevet en fremgang mht. fremmøde i STX og HF.
EKSTRARAMME OPFYLDT 70%

