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Resultatlønskontrakt 2014-15 for rektor Gitte Harding Transbøl – Afrapporteret 
august 2015 

Formål med kontrakten:  

Resultatlønskontrakten med rektor skal tjene følgende overordnede formål:  

• Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen  
• Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og  

gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger  

• Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og  

resultater  

Parter og gyldighedsperiode  

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium ved formand 
Bjarne Lundager Jensen og rektor Gitte Harding Transbøl. Kontrakten er gældende 
i perioden fra 1. august 2014 – 31. juli 2015  

Økonomisk ramme:  

Rysensteen Gymnasium rummer i skoleåret 2014-15 ca. 950 elever, hvorfor den 
økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er: 
Basisramme: 70.000 kr. 
Ekstraramme: 50.000 kr.  

Resultatmål Basisramme:  

1. Ledelsesudvikling – fokus på teamsamarbejde, ny ledelse august 2015 
samt medledelse i organisationen  

Indikator:  

Formål:		

Fortsat styrkelse af teamsamarbejdet i ledelsen med fokus på involvering af lærere som 
medledere i organisationen – herunder inddragelse af de kompetencer som de 15 
projektledere har udviklet gennem årets projektlederkursus.  

Handling:	 

Implementering af en ny ledelsesstruktur pr. 1. august 2015.  

Understøttelse af en professionel og effektiv organisation med involverende ledelse med 
en klar kommunikation og en gennemsigtig beslutningsstruktur.  
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Den samlede ledelse fortsætter ledelsesudviklingsprojektet med fokus på teamledelse, 
professionalisering af arbejdsgange og understøttelse af en klar kommunikation ud i 
organisationen. 
Arbejdet vil også omfatte:  

• Udvikling af en ny ledelsesstruktur fra august 2015  

Gennem skoleåret 2014-15 afholdt ledelsen 3-4 seminarer – et af dem med 
ledelseskonsulent Sebastian Volkers – for at afdække behovene i den nye organisering i 
ledelsen i forlængelse af Klaus Olsens ophør sommeren 2015. Drøftelserne foregik 
ligeledes som del af MUS mellem GT og de 3 andre ledelsesrepræsentanter. 
Sammenholdt med de sideløbende drøftelser om revidering af skolens organisation, stod 
det efterhånden klart, at den mest hensigtsmæssige ledelsesstruktur ville være fortsat at 
være 4 ligestillede afdelingschefer med reference til rektor – hvorfor vi søgte en leder med 
ansvar for pædagogisk udvikling og eksamen i foråret 2015. Denne struktur passer nu 
fuldgyldigt ind i den reviderede organisationsstruktur, så hver leder har ansvar for hver af 
de 4 udvalg/styregrupper med tilknyttede ad hoc grupper.  

• Fortsat fokus på handleplanerne fra MTU i foråret 2014 samt udarbejdelse af nye 
rammer for kommende trivselsundersøgelse i samarbejde med MIO 

Resultatet af MTU foråret 2014 er blevet behandlet på et personalemøde inden 
sommerferien 2014. Der blev udarbejdet handleplaner for at imødegå de nævnte 
udfordringer. Den største bekymring var, at lærerne havde svært ved at tilrettelægge det 
daglige arbejde, og manglede værktøjer til at planlægge sig ud af arbejdsbyrderne.  

I forbindelse med mini-MUS blev der uddelt et planlægningsskema, som alle blev opfordret 
til at bruge. Desuden er der udarbejdet et skema, hvor alle læreres forskellige 
arbejdsopgaver med omfang er sat ind. Det er med til at skabe et overblik over det 
samlede arbejde og for alle lærere. 

Med udgangspunkt i planlægningsredskaberne har lærerne mulighed for at ønske 
fordeling af opgaver, så særligt belastede perioder kan lettes. 

MIO har i foråret 2015 drøftet rammerne for den kommende MTU og ETU. Alle er enige 
om at skifte til et andet koncept, for at få nogle mere gennemskuelige resultater. Der har 
været afholdt møde med en udbyder og planlagt møde med en til, hvorefter MIO vil tage 
stilling til , hvem det skal være.  Vi har i processen forsøgt at gå i samarbejde med 
omkringliggende gymnasier for sammen at anvende samme ramme for MTU og ETU, så 
der kan benchmarkes. Dette er desværre ikke lykkedes.  

• Opsamling på effekten af projektlederuddannelsen med afdækning af, hvilke 
kapabiliteter der er blandt projektlederne, som kan anvendes i organisationens 
videre arbejde  

Ol samlede i marts alle deltagende lærere fra projektlederuddannelseskurset til en 
evaluering af forløbet. Kurset havde i særlig grad givet deltagerne værktøjer til at beskrive 
konkrete projekter samt styre dem. Alle deltagere arbejdede under forløbet med 
eksemplariske projekter, som havde rod i deres udvalgsarbejde, så selve produkterne var 
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lige til at bruge i skolens organisatoriske arbejde. Værktøjerne anvendes konkret i de 4 
nyetablerede styregrupper, der alle rummer lærere, med projektuddannelsesbaggrund.  

• Evaluering af organisationsstrukturens 8 stående udvalg sammen med 
medarbejderne med evt. sammenlægning eller nedlæggelse af nogle og etablering 
af andre i forhold til skolens strategiske indsatsområder  

Udvalget for Udvikling og Koordinering, der bestod af alle de 8 udvalgsformænd samt 3 
ledere, evaluerede i foråret 2015 de 8 udvalgs resultater i arbejdet januar 2013 til foråret 
2015. Konsekvensen af denne evaluering blev, et forslag om at sammenlægge nogle 
udvalg i en revideret udvalgsstruktur. HHF arbejdede herefter på 3-4 møder gennem 
foråret med at udarbejde en revideret organisationsstruktur, der kunne rumme det fortsatte 
arbejde med de indsatser, som de 8 udvalg havde arbejdet med. Oplægget blev fremlagt 
på en pædagogisk dag for alle lærere, som tilsluttede sig forslaget. I samme proces blev 
der udarbejdet en ramme for en strategi 2015-20, og de nye udvalgsgrupper ( GCP, 
Pædagogik/didaktik, Skolekultur og Kvalitetssikring) udfærdigede inden sommerferien 
handlingsplaner for det kommende arbejde og udvalgte arbejdsområder for tilknyttede ad 
hoc grupper.  

Det reviderede HelHedsForum (HHF) udarbejder i september/oktober 2015 en færdig 
strategiplan for 2015-20 med handlingsplaner for arbejdet – både langsigtede og 
kortsigtede (de sidste formuleret af de nedsatte udvalg)  

Effekt:  

Ovenstående handlingsplaner er gennemført og som led i skoleårets selvevaluering skal 
der fra medarbejderside gives udtryk for en fortsat stigende tilfredshed med ledelsens 
synlighed og gennemslagskraft i henhold til kritikpunkterne i MTU ́en fra 2013.  

Konklusion: 

Processen frem mod ansættelse af ny leder pr. 1. August 2015 har styrket 
teamsamarbejdet i ledelsen markant. Alle lederes hovedansvarsområder er ekspliciteret 
og ansvaret konkret uddelegeret. Alle ledere arbejder med konkrete indsatsområder, der 
samstemmer med ansvaret for de nedsatte udvalg. Hver områdeleder arbejder eksplicit 
med videre uddelegering af ansvar til udvalgsformænd og udvalg, og benytter konkret 
værktøjerne fra projektlederkurset. Alle udvalgsformænd har gennemgået 
projektlederkurset, og i alle 4 styregrupper sidder mindst 1 medlem, som også har 
gennemgået uddannelsen.  

Et af kravene til indførelse af en revideret organisation var, at der fortsat skulle være plads 
til mange involverede lærere/medarbejdere/elever i strukturen for fortsat at fastholde 
stimuleringen af primært lærernes organisationsrolle. Dette krav blev indfriet gennem 
etablering af ad hoc grupper refererende til de 4 styregrupper.  

Kommunikationen i organisationen er på mange måder understøttet gennem indførelsen 
af Goggle-platformen – se pkt. 3 i kontrakten. Men kompleksiteten er ikke blevet mindre 
med udvidelsen af kvantiteten i organisationen. Så det er fortsat en udfordring at sikre 
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lettilgængelig adgang til dokumenterne. Der arbejdes fortsat på at fastholde en 
grundlæggende gennemskuelig struktur i databanken – herunder referater, der oplyser om 
beslutninger i organisationen.  

Alle lærere har 3 minimus pr. år, hvor arbejdsbelastningen drøftes. Her har vi også samlet 
udtalelser om tilfredshed med de korrektioner, som ledelsen har gennemført for at 
imødegå den udtrykte utilfredshed ved MTU 2013. Vi kan konstatere, at der er klart større 
tilfredshed med såvel rektors synlighed som afdelingschefernes beslutningskompetence. 
Den bekymring som mange lærere gav udtryk for omkring manglende rammer for 
størrelsen af deres arbejdsbelastning og det deraf opståede grænseløse arbejde er 
forsøgt imødegået gennem et oplæg af Susanne Ekman fra CBS med samme emne, samt 
helt konkrete drøftelser under MUS med de medarbejdere, som arbejder flere timer end vi 
gennem arbejdsfordelingen måtte forvente – heraf mest med forberedelse og retning af 
opgaver. Denne udfordring forsøges afhjulpet gennem fokus på rettestrategier i 
faggrupperne, deling af viden samt i nogle tilfælde brug af tutorer lærerne imellem.  

2. 
Global Citizenship Programme (GCP) – fokus på udvikling af ”synlig læring” i 
verdensborgerskabet på Rysensteen – som del af projekt ”Synlig læring” i 
samarbejde med 11 andre gymnasieskoler  

Indikator: Udvikling af målbare kriterier for kompetenceudviklingen af elevernes 
internationale kompetencer samt styrkelse af lærernes faggruppesamarbejdet omkring 
undervisning med GCP-perspektiv.  

Formål: Fortsat at sikre og fremme Rysensteen Gymnasiums internationale profil ”Global 
Citizenship Programme” både internt og eksternt  

Handling: Internt  

• Gennem projekt ”synlig læring” fokuseres på udvikling af eksplicitte mål for 
afdækning af elevernes internationale og interkulturelle kompetencer gennem 
arbejdet med Global Citizenship Programme  

Projekt ”Synlig læring” er i skoleåret 2014-15 ikke brugt konkret i arbejdet med eksplicitte 
mål for GCP. Det projekt, som Rysensteen meldte sig til sammen med 17 andre af landets 
gymnasier blev først søsat i forårssemestret 2015 med 3 seminarer for henholdsvis ledere, 
mellemledere og lærere, og det konkrete arbejde i organisationen er først igangsat med 
skoleåret 2015/16. Men der er arbejdet med eksplicitte mål for GCP gennem en revideret 
læreplan, en revision af progressionsplanen for GCP og alle faggrupper har i skoleåret 
udfærdiget konkrete handlingsplaner indenfor GCP-lærerplanens eksplicitte mål 

• Etablering af et ”Grundforskningsprojekt” som opsamling af erfaringer med effekten 
af GCP  

Der er pr. 01.08.15 skaffet 250.000 kr. fra DEA til GCP-evalueringsprojekt. Med disse 
fondsmidler igangsætter Rysensteen i samarbejde med DEA og lektor Louise Tranekjær 
fra RUC et treårigt forskningsprojekt, som skal udvikle en ny evalueringsstruktur for GCP, 



	 5	

der i første omgang kan give skolen overblik over den den effekt, som programmet har på 
eleverne og i anden omgang kan danne basis for at forbedre undervisnings- og GCP-
aktivitets-praksis.  

• Gennem opfølgning på kompetenceudviklingsprojektet 2014-16 for lærerne sikres 
videndeling og faglig udvikling af GCP-perspektiver i undervisningen  

Videndeling og faglig udvikling af GCP-perspektiver er udvidet gennem: 

- Overværelse af hinandens GCP-undervisning i etablerede 
partnerskaber efter egne ønsker (hvilket dog for nogle lærere viste sig 
ganske vanskeligt p.gr.a. strukturelle udfordringer med placering af 
moduler) 

- Faggruppemøder med udfyldelse af undervisningseksempler til 
opnåelse af GCP-lærerplanens mål  

- GRUS mellem ledelse og 3 udvalgte faggrupper(engelsk, fysik og 
matematik) bl.a. med fokus på videndeling om GCP  

Ved årets lærerevaluering svarer især lærere fra det humanistiske og samfundsfaglige 
fakultet meget positivt på i hvor høj grad de meningsfuldt ser deres fag i GCP-læreplanen. 
Sciencelærere er ikke i lige så høj grad positive, men  ud af 20 svarer 8 i meget høj eller 
høj grad, 9 i nogen grad og kun 2 i ringe grad.  Af Idrætslærere og kreative lærere har en  
større procentdel udfordringer ved at se det meningsfulde. Se nedenstående diagram. 

 

 

 

• Gennem systematisk opfølgning på GCP-progressionsplanen og målene i GCP- 
læreplanen overfor eleverne understøttes deres forståelse for egen 
kompetenceudvikling  
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Teamlærerne har fået som opgave at gennemgå klassens GCP-progressionsplan og 
derved orientere eleverne om, hvor de er i processen, hvad de HAR lavet og hvad der 
kommer – samt hvad målene er med de projekter, de arbejder med.  

• Fortsættelse af arbejdet med at udsmykke vores bygninger med GCP-projekter så 
det internationale fokus også fremstår visuelt i skolens fysiske miljø  

I samarbejde med Københavns Sprogcenter, som vi deler lokaler med i Hvide Kødby, har 
vi ladet Rysensteens designer udsmykke særligt vores fælles opgang med kendetegn, der 
har fokus på verdensborgerskab. Derudover er der udarbejdet hjemmesider for alle vores 
plancher i trappetårnene i Tietgensgade, hvor man kan få udvidet sin viden om de 
personer, som plancherne fortæller om. Dette projekt skal der arbejdes videre med som en 
del af den engelske hjemmeside.  

Eksternt:  

• Ny partnerskole til t-sporet og aftaler med universiteter og erhvervsliv som 
samarbejdspartnere til denne klasse  

I efteråret 2014 var GT og AS med to af lærerne i 1.f i Boston, hvor vi indgik en uformel 
aftale med South Kingstown High School´s rektor ift. t-klasserne. Desværre fik South 
Kingstowns rektor senere på året et nyt job i Italien, hvilket har gjort realiseringen af 
aftalen besværlig. AS har stadig kontakt med South Kingstown, men det usikkert, om 
skolen stadig under den nye ledelse vil indgå i et forpligtende partnerskab med 
Rysensteen. Derfor er AS gået i gang med at afsøge nye muligheder i Boston.  

• Etablering af flere partnerskaber med erhvervsliv, Universiteter samt civile 
organisationer til alle klasser  

• Rysensteen har indgået aftale med en NGO, som arbejder med at hjælpe syriske 
flygtninge med sprog og generel integration i Danmark. Ideen med samarbejdet er, at 
Rysensteens elever i kortere eller længere perioder kan tage direkte del i 
integrationsarbejdet – fx i forbindelse med lektiehjælp. Projektet er en betydelig 
styrkelse af det handleperspektiv, som er indlejret i vores definition af 
verdensborgerskabet. 

• Rysensteen har indgået aftale med FN Forbundets Venner, som er en organisation 
bestående af tidligere FN-ansatte, der formidler viden om FNs praktiske arbejde med at 
udbrede menneskerrettigheder. Dette samarbejde kan ligesom ovenstående styrke 
verdensborgerskabets handlekompetencer . 

• Rysensteen har indgået samarbejde med Forum 2000 – en organisation der blev 
oprettet af bl.a. Vaclav Havel og arbejder med at fremme demokrati og 
menneskerettigheder i verden. I år har Forum 2000 i forbindelse med en stor 
konference vedr. uddannelse og demokrati i Prag inviteret 3 af Rysensteens elever og 
4 af Rysensteens lærere til at fortælle om Global Citizenship Programme. 

• Rysensteen har indgået mundtlig aftale med Andrew Heinrich – stifteren af Project 
Rousseau – om at skabe et forberedelsesprogram til særligt talentfulde elever, der 
ønsker at søge ind på Ivy League universiteter i USA. 
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• Island: 
Der er via forskellige kontakter skabt en betydelig udvidelse af det igangværende 
samarbejde med DeCode i Island, som betyder, at x-eleverne nu vil få adgang til dele 
af forskningen, som ikke hidtil har været tilgængeligt for dem. En aftale om brug af data 
fra virksomheden er ved at blive forhandlet på plads. 

• Egypten: 
Rysensteen har indgået samarbejde med folkeskolelærer og tolk, Ali Kamel Ali, som 
særligt kan give eleverne indblik i egyptiske middel-klasses liv og vilkår, der er ganske 
forskellige fra de forhold, som elever fra vores partnerskole lever under. Det er således 
et samarbejde, der betydeligt styrker elevernes forståelse af det egyptiske samfund. 

• Singapore: 
Rysensteen har videreført et samarbejde med professor, Jørgen Ørstrøm, og avisen 
Strait Times, således Rysensteen-eleverne får lejlighed til første hånd at undersøge 
Singapores særlige demokrati, hvor de borgerlige frihedsrettigheden praktiseres noget 
anderledes end i DK 

• Sydkorea: 
Rysensteen har indgået et samarbejde med den sydkoreanske journalist Mr. Yenho 
Oh, som bl.a. har udgivet en bog om almendannelsen i det danske 
uddannelsessystem, der er blevet en stor succes i Sydkorea. Samarbejdet har i 
medført to besøg fra sydkoreanske delegationer, som f-klassen bl.a. har nydt godt af. 
Vi forventer, at vi gennem Mr. Oh i løbet af i år kan lave et formelt samarbejde med en 
sydkoreansk skole.    

• Igangsætning af et konkret fundraising-projekt  

Ansøgte og modtagede fondsmidler:  
Der der pr. 01.08 skaffet 250.000 kr. fra DEA til GCP-evalueringsprojekt. Med disse 
fondsmidler igangsætter Rysensteen i samarbejde med DEA og lektor Louise 
Tranekjær fra RUC et treårigt forskningsprojekt, som skal udvikle en ny 
evalueringsstruktur for GCP, der i første omgang kan give skolen overblik over den 
effekt, som programmet har på eleverne og i anden omgang kan danne basis for at 
forbedre undervisnings- og GCP-aktivitets-praksis.  

Ansøgte men afviste fondsansøgninger: 
GCP kontoret har i løbet af 2014-2015 ydermere udarbejdet 2 fondsansøgninger til 
Augustinus-fonden i henhold til at opnå økonomisk støtte til New York-turen. Disse 
ansøgninger blev afvist.  
I løbet af august og september udarbejder GCP-kontoret yderligere ansøgninger til 
Project Rousseau funding.  

Kortlægning af relevante fonde og netværksmøder:  
Vi har pr. 01.08 opbygget et kartotek indeholdende ca. 70 fonde, som er af potentiel 
relevans for GCP.  
I april 2015 afholdt MLS, AH og AS et ekstraordinært netværksmøde med Erasmus 
+ . På basis af informationerne herfra laver GCP-kontoret en ansøgning baseret på 
alle vores europæiske destinationer på. ca. 2 mill. danske kroner. Kravene til 
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dokumentation er lavet, så Rysensteen - hvis vi får fondsmidlerne - kan overføre 
midler til destinationer uden for Europa.  
I forbindelse med netværksmødet blev det aftalt, at Rysensteen vil stille sin 
ekspertise til rådighed for Erasmus+ i forhold til at udbrede viden om 
internationalisering i ungdomsuddannelserne. Første konkrete aktivitet i denne 
forbindelse bliver et interview vedr. GCP i en Erasmus + publikation i forbindelse 
med en stor uddannelseskonference i oktober.  
Samarbejdet med Erasmus + og det faktum, at Rysensteen er blevet godkendt af 
Undervisningsministeriets som international profilskole, skaber gode muligheder for 
at modtage fondsmidlerne fra Erasmus+. Særligt fordi GCP ifølge Erasmus+ 
folkenes vurdering er væsentligt mere udbygget og udviklet end langt de fleste af 
de andre projekter, der ansøges om. 

• Fortsat styrkelse af Rysensteens GCP-brand  

Hovedindsatsen har klart været udfærdigelsen af en profilansøgning til UVM pr. 1. 
November 2014. Efter at Rysensteen Gymnasium modtog godkendelsen d. 16. Januar 
2015 har vi oplevet en stærkt stigende interesse for programmet både fra andre gymnasier 
og fra kontakter i udlandet. Ansøgningen af elever til 1.g steg fra 402 i 2014 til 502 i 2015, 
og langt de fleste noterede skolens internationale fokus som hovedårsagen til, at de valgte 
Rysensteen.  

Effekt:  

Gennem det interne arbejde med GCP-profilen er der defineret en række 
nøgleparametre for HVAD GCP-programmet har af betydning for elevernes 
kompetenceudvikling - og tillige udviklet et enkelt rapporteringsværktøj, så skolen 
fremover kan dokumentere målopfyldelsen.  

Konklusion på mål for GCP: 

Med profilgodkendelsen januar 2015 kom også en øget legitimitet for den enkelte 
faglærers fokus på arbejdet med GCP-læreplanen i faget/fagene. Der har været arbejdet 
målrettet med videndeling, så alle lærere har mange muligheder i deres værktøjskasse til 
at leve op til disse mål gennem undervisningen. I årets evaluering svarer en stor 
procentdel af lærerne, at GCP-læreplanen er meningsfuld for deres fag.  

Der er nu udviklet en reel GCP-studieplan for hver klasse, som alle lærere skal 
indrapportere i fra august 2015. Denne studieplan skal medvirke til at synliggøre for 
eleverne, hvilke mål de arbejder med i GCP-undervisningen.  

En reel og konkret dokumentation for elevernes kompetenceudvikling vil ikke kunne finde 
sted, før vi har fået etableret det grundforskningsprojekt, som vi nu har fået midler til at 
igangsætte. Det kræver bl.a. en nøje registrering af elevernes startniveau ved indgangen 
til gymnasiet, og disse data har vi ikke haft en samlet ramme for. Men vi har samlet endnu 
en evaluering af de sidste studenters erfaringer/selvopfattede kompetencer med GCP-
projektet og kan konstatere, at de på alle parametre svarer mere positivt end studenterne 
fra det første GCP-gennemløb.  
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Med det igangsatte evalueringsprogram (med midlerne fra DEA) vil vi forventeligt mere 
konkret kunne vurdere, hvad eleverne opnår af kompetencer på baggrund af programmet. 

3. Implementering af en ny IT-platform på Rysensteen Gymnasium  

Indikator: Forenkling af den virtuelle kompleksitet for både de pædagogiske og de 
administrative arbejdsgange på Rysensteen Gymnasium  

Formål: Udvikling af en ny Google-baseret IT-platform, der letter gennemskueligheden i 
organisationen for medarbejdere og elever, fremmer videndeling og udvider virtuelle 
pædagogiske værktøjer  

Handling:  

• Googleplatformen implementeres gennem klar information og afholdelse af såvel 
pædagogiske dage som minikurser af IT-udvalget til alle skolens medarbejdere. 
Kurserne differentieres, og der vil sættes ressourcer ind, så alle kan få den hjælp, 
der skal til for at de føler sig trygge i brugen af den nye platform  

• Platformen udvikles gennem første skoleår i tæt samarbejde med Wizkids og på 
baggrund af de input, der kommer fra medarbejderne om ønsker om virtuelle 
løsninger  

• Der udarbejdes en let gennemskuelig kommunikationsstruktur, så enhver 
medarbejder kan finde de informationer, der er væsentlige for at udføre sit arbejde  

• Der udarbejdes en let gennemskuelig kommunikationsstruktur for eleverne, både 
fra ledelse og administration til elever, fra lærer til elever og fra elever til elever  

Effekt: Google-platformen er vel implementeret i løbet af skoleåret 2014-15 for såvel 
lærere som administrativ medarbejdere, hvilket kommer til udtryk gennem en kvantitativ 
analyse blandt alle medarbejdere. Der er ligeledes udviklet nye google-baserede 
pædagogiske værktøjer, som størstedelen af skolens lærere er i gang med at anvende.  

 
Ved indgangen af skoleåret 2014/15 skiftede alle medarbejdere til en Googlebaseret 
platform. Der er undervejs kommet nye versioner, hvor de værste ”børnesygdomme” er 
forsøgt udryddet.  

 
 Alle medarbejdere er gennem flere undervisningstilbud – såvel ved store fællesmøder som 

ved mindre workshops i grupper -  blevet instrueret i brugen af portalen. Der er undervejs 
udarbejdet en del tutorials, som mange ansatte har udtrykt glæde ved at kunne bruge som 
hjælp til at komme videre. Ved den første mini-mus samtale i efteråret 2014 blev alle 
medarbejdere spurgt om deres fortrolighed med arbejdet i den nye portal. På den 
baggrund blev der tilbudt hjælp til de lærere, der på det tidspunkt var usikre i de basale 
ting.  
 

 IT-udvalget har undervejs gennemført en kvantitativ evaluering, som i hovedtræk har vist, 
at lærerne har taget godt imod den nye platform, og er fortrolige også med de 
pædagogiske muligheder, men undersøgelsen giver bestemt også  grundlag for en fortsat 
kompetenceudvikling for en del lærere. 
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  Ved den samlede lærerevaluering svarede 50% af respondenterne (63), at de i meget høj 

grad eller høj grad følte sig opdaterede gennem portalen, mens 39 % svare i nogen grad. 
Platformens funktionalitet vurderede 33 % som meget høj eller høj, mens 47 % svarede i 
nogen grad og 17 % i ringe grad. Spørgsmål om, hvorvidt man som bruger kan finde, dele 
og placere dokumenter besvarede 72-78 % med i meget høj grad eller høj grad. 

 
 Implementeringen af IT-platformen har helt sikkert været en stor udfordring for mange 

medarbejdere. Men langt de fleste har trods alt opnået  tilfredsstillende handlekompetence 
i forhold til den. Evalueringen viser dog, at der fortsat er manglende funktionaliteter, og at 
der fortsat er en del medarbejdere, der skal støttes i arbejdet med portalen. 

 
 IT-organisationen er med virkning fra skoleåret 2015/2016 ændret og fokus vil fra nu blive 

at udvikle lærernes kendskab til de mange pædagogiske muligheder, som google-
platformen tilbyder. Selve driften overtages af IT-medarbejderne, der også hjælper de 
medarbejdere, der har udfordringerne med at anvende platformen. 

 
 Der er i den nye platform etableret et egentligt ”elev-intra –forum”, som har været 

efterspurgt længe. Dette forum giver langt bedre muligheder for at kommunikere eksterne 
informationer ud til eleverne end tidligere, hvor Rysensteen var henvist til at bruge det 
administrative system lectio. Desuden er der arbejdet på at udvikle rammer og strukturer 
for elevernes interne kommunikation i udvalgs- og organisationsregi. Dette vil blive 
endeligt udrullet med indgangen til skoleåret 2015/2016 (se også under resultatmål 2). 

 

4. Campus Rysensteen (fysiske og organisatoriske rammer): 
 

Indikator: Tilfredshed blandt skolens medarbejdere og elever med de fysiske rammer på 
skolen og serviceringen generelt  

Formål: Rysensteen har med sin udvidelse af plads til elevophold og arrangementer i 
Hvide Kødby opnået en fysisk kapacitet, der svarer til behovet for 12 spor og 
udfordringerne med skolen som et campus er tacklet gennem klare organisatoriske 
rammer, der medvirker til at sikre sammenhængskraften og fællesskabet.  

Handling:  

• Indretning af 3. Etape i Hvide Kødby med stort fællesareal til elevophold  

3. etape af byggeriet i Hvide Kødby er gennemført pr. 22. Maj 2015.  

• Sikring af effektiv servicering af hele campus  

Serviceafdelingen er gennem skoleåret 2014/15 omorganiseret, så der altid er mindst en 
medarbejder på Flæsketorvet. Der er indført en meget struktureret tjanseordning for 
klasserne, så de hjælper med at holde læringsmiljøet på et tilfredsstillende ordensniveau. 
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Og servicering af personalet på både Flæsketorvet og i Tietgensgade er i nogle rammer, 
der sikrer såvel service generelt som individuelt. Alle fejl og mangler indrapporteres på 
portalen, og Serviceafdelingen svarer indenfor endog meget kort tid.  

• Understøttelse af sammenhængen i skolens organisationsstruktur med klar 
uddelegering, koordinering og opfølgning  

Ejendomslederen har det fulde ansvar for planer og strukturer i serviceafdelingen. 
Koordinerende møder mellem afdelingsledere, økonomilederen og ejendomslederen sikrer 
afviklingen af alle skolens mange arrangementer, og Serviceafdelingens udstrakte 
fleksibilitet redder til en hver tid de overraskelser, der til tider opstår i så stor og kompleks 
en organisation som Rysensteen er blevet.  

Effekt: Udtrykt tilfredshed blandt elever og lærere med de fysiske forhold og den service, 
der ydes på alle campus ́ens enheder. Arbejdet med sammenhængskraften for Campus 
Rysensteen er udmøntet i klare rammer med basis i skolens værdigrundlag.  

Konklusion: 

Vi har ikke evalueret kvantitativt på elevers og medarbejderes generelle tilfredshed med 
Campus Rysensteen, da dette afventer den store MTU og ETU, som skal gennemføres 
efteråret 2015. Samtidig er det store elevophold på Flæsketorvet også først blevet færdigt, 
så det reelt først kan tages i brug ved indgangen til skoleåret 2015/16. Men: Der er fra 
medarbejderside ved mange mange lejligheder udtrykt en udstrakt tilfredshed med 
Serviceafdelingens store arbejde og udstrakte fleksibilitet. Lærere har ligefrem etableret en 
kageordning, så faggrupper på skift har leveret kage hver mandag til både administrations- 
og serviceafdelingen som tak!! 

Eleverne har nok i nogen grad følt sig noget urimeligt behandlet, når de er blevet bedt om 
at deltage i oprydningen, er blevet bedt om at flytte deres cykel til den autoriserede 
cykelparkering osv. Denne ”modstand” har vi i organisationen behandlet på MIO-møder, 
og udviklingen af de nye værdiord (NORA) er en udløber af bl.a. denne reaktion. Generelt 
giver eleverne udtryk for stor tilfredshed med lokalerne på Flæsketorvet, og ser ingen 
problemer ved at skulle pendle mellem bygningerne.  

Ekstraramme:  

5. OK 13 og styrkelse af effektiv udgiftsstyring  

Indikator: Fortsat implementering af OK 13 med fokus på udvikling af værktøjer til 
synliggørelse af arbejdsopgaven både for den enkelte og for Rysensteen samlet set. 
Fastholdelse af en tillidsfuld kommunikation mellem ledelse og lærere med fokus på 
balancen mellem effektiv opgavevaretagelse og fastholdelse af incitament/engagement.  

Formål: Økonomisk effektiv udgiftsstyring afbalanceret mellem fokus på de strategiske 
indsatsområder på Rysensteen Gymnasium samt trivsel blandt medarbejderne.  

Handleplaner:  
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• Fokus på lærernes anvendelse af tidsregistrering og drøftelse af dette under 
minimus 3 gange om året  

• Anvendelse af de administrative værktøjer, der er udviklet, og udvikling af klare 
rutiner til gavn for overblikket for den enkelte lærer  

• Afklaring af, hvilke opgaver der naturligt falder ind under gymnasielærerjobbet og 
afdækning af indsatsområder og incitamentsstrukturer Synliggørelse af forbruget 
generelt, herunder lærertimer, ledelsestid, administrationstid, udgifter til bygninger, 
udgifter til indsatsområder, personalegoder, vejledning, talentudvikling, 
mentorordninger og coach af elever – alt til brug for klare prioriteringer – både af 
ledelse og medarbejdere  

• Styrkelse af den enkelte medarbejders organisationsforståelse og forståelse for 
hvordan man så effektivt som muligt og i fællesskab arbejder for at højne kvaliteten 
indenfor skolens indsatsområder - både i sin egen forberedelse, 
kompetenceudvikling og i samarbejdet med kolleger  

Effekt: Ovenstående handlingsplaner holdes i fokus for alle lederes arbejde gennem årets 
MUS med lærerne, og samles op gennem en kvalitetsmåling til Ressourceregnskab 
september 2015 for såvel økonomiske indikatorer som trivselsindikatorer.  

Særlig vægt lægges der på synliggørelse af forbruget til løn fordelt på lærere, 
administration og ledelse, med fokus på en påviselig effektivisering i forhold til sidste år  

Konklusion: 

Årets 2 mini-MUS og ene længere MUS har for samtlige lærere målrettet handlet om 
drøftelser af den enkeltes timeforbrug. Som nævnt ovenfor (under mål 1) er der indført 
værktøjer til afdækning af arbejdsårets belastningsperioder og klarhed over årets opgaver 
nævnt i opgaveportefølgen. 

Ledelsen samarbejder indgående om såvel forberedelse som evaluering af hver MUS-
runde for at alle lærere, bliver behandlet så ens som muligt.  

Forbruget på diverse poster er gennem året blevet afdækket, så alle nu kan få et overblik 
over prioriteringen af udgifterne.  

Profilgodkendelsen har naturligt medvirket til bred forståelse for prioriteringen af såvel 
arbejdsindsatsen med GCP som udgifterne forbundet med det.  

Lønomkostningerne pr. årselev er for skoleåret 2014/15 steget med kr, 1.740 – fra 52.409 
kr til 54.149 kr. Stigningen er ikke alene begrundet i flere undervisere, men skyldes også 
stort timeforbrug til implementering af nyt bogsystem (studentermedhjælp) samt en 
gedigen udgift i forbindelse med opsigelse af regnskabschef.  

Effektivisering af lønudgifterne på Rysensteen Gymnasium fokuseres i høj grad på fortsat 
krav til kvaliteten af undervisningen – herunder GCP – frem for afvikling af flere 
undervisningstimer for den enkelte lærer.  
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Som noteret ovenfor har der IKKE været gennemført en konkret  trivselsmåling i skoleåret, 
da den er skubbet til efteråret 2015.  

 

6. Fastholdelse af elever i en effektiv ramme med fokus på sundhedsfremme  

Indikator:  

Rysensteen Gymnasium har fortsat et meget højt niveau med hensyn til fastholdelse af 
elever. I den forbindelse understøttes elever, hvor et andet tilbud vil være langt mere 
relevant, i at vælge om, mens motiverede elever med tilstrækkelige kompetencer 
understøttes i at gennemføre deres gymnasieforløb med en effektiv udnyttelse af såvel 
interne som eksterne resurser. Der arbejdes målrettet med at udvikle sundhedsfremme for 
såvel den enkelte elev som for fællesskaber i skolekulturen.  

Formål: At fastholde og understøtte Rysensteen Gymnasiums formål om at hver enkelt 
elev skal udnytte sine resurser bedst muligt, så resultatet for den enkelte er det højest 
tænkelige faglige niveau, der sammenholdt med en stærk almendannelse og styrkelse af 
sociale kompetencer, motiverer flest muligt til at gennemføre videregående uddannelser.  

Handling:  

• Understøttelse gennem Rysensteens fastholdelsesstrategi med stor bevågenhed 
på såvel fysisk som skriftligt fravær og med hurtig indgriben ved bekymrende 
studieadfærd og en fintmasket opfølgningsstruktur.  

• Beskrivelse af diverse støtteforanstaltninger til udsatte elever/elever med særlige 
behov.  

Nettogennemførelsesprocent	pr.	årgang	påbegyndt	stx	på	Rysensteen	Gymnasium 
	
Årgang: 2011-2014 2012-15 

Antal	elever 292	uf	af	310	 275	ud	af	314 

Nettotab 18 39 

Gennemførelsesprocent	1.-3.g 94,2% 89,3%	 
	
Gennemførelsesprocent	i	3.g: 
	
Skoleår: 2014-15 2013-14 

Gennemførelsesprocent	3.g 97,5% 97,7% 

	
Som	det	fremgår,	ligger	Rysensteen	med	en	høj	nettogennemførelsesprocent.	Det	antal	elever	
der	slutter	i	3.g	udgør	89,3%	af	det	antal	der	startede	i	2012.	Dette	tal	er	som	det	fremgår	
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faldet	i	forhold	til	årgangen	før.	Det	dækker	som	det	fremgår	nedenfor	dog	over	lidt	større	
bruttoforskydninger. 
	
Den	meget	høje	gennemførelsesprocent	i	3.g	vidner	også	om,	at	vi	lever	op	til	en	målsætning	
om	at	få	flyttet	fejlplacerede	så	tidligt	som	muligt	-	i	hvert	fald	inden	3.g. 

Frafald	alle	årgange;	samlede	tal	pr.	skoleår 
	
Skoleår 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Elever	i	alt	ultimo	skoleår 741 827 882 898 

Antal	elever	udmeldt	i	skoleåret 42 42 69 61 

Antal	elever	optaget	i	skoleåret 23 13 28 28 

Nettofrafald 19 29 41 34 

Frafald	i	% 2,6% 3,5% 4,6% 3,8% 

	
Af	denne	tabel	(som	i	modsætning	til	den	ovenstående	opgøres	pr.	skoleår),	fremgår	det,	at	
der	i	skoleåret	2014-15	var	61	udmeldte,	hvilket	er	et	lille	fald	i	forhold	til	året	før.	Og	vi	var	i	
stand	til	at	fylde	en	del	af	pladserne	op	igen,	hvilket	giver	et	nettofrafald	på	blot	3,8%. 
	
Sammenlignes	med	de	tilsvarende	tal	for	årgang	2011,	ses	et	større	nettotab	for	årgang	2012	
end	for	årgang	2011.	I	den	forbindelse	er	det	relevant	at	tilknytte	følgende	kommentarer:	
2012	er	første	årgang	med	2	musikklasser.	Det	har	vist	sig	meget	vanskeligt	at	fylde	disse	
klasser	op	undervejs.	På	tilsvarende	måde	har	”papegøjeklassen”	–	2012b	–	været	forbundet	
med	problemer	undervejs	med	samkøring	af	to	forskellige	segmenter,	et	vist	frafald	og	
manglende	ekstern	interesse	for	optagelse	udenfor	normal	optagetermin.	Desuden	betyder	
GCP-programmet,	at	den	(mindre)	optagelse,	der	tidligere	har	været	til	3.g-klasser	er	blevet	
yderligere	reduceret,	idet	udefrakommende	har	vanskeligt	ved	at	falde	ind	i	GCP-programmet	
med	en	umiddelbart	forestående	omkostningstung	studierejse	og	en	periode,	hvor	den	
flerårige	opbygning	af	GCP	kulminerer.	 
	
Nedenstående	oversigt	nuancerer	begrundelserne	for	elevernes	frafald	fra	Rysensteen. 

Afgivne	elever	for	årgang	2010-12	fordelt	på	videre	forløb 
	
Årgang 2010 2011 2012 
Direkte	til	anden	ungdomsuddannelsesinstitution 26 15 16 
Sygdom	fysisk	eller	psykisk 3 5 5 
Planer	om	senere	fortsættelse	på	ungdomsuddannelse	herunder	HF 10 4 21 
Produktionsskole 6 4 3 
10.	klasse 1 4 4 
Udvekslingsstuderende 2 1 3 
Gennemført	men	valgt	ikke	at	afslutte 4 0 1 
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Fortrudt	uddannelsesvalg/Ukendte	planer	 2 4 6 
Anden	uddannelse 1 2 1 
Team	Danmark,	4-årigt	forløb 1 1 0 
I	alt 56 39 60 
	
Som	det	fremgår	af	denne	tabel	forventer	hovedparten	af	vores	frafaldne	elever	at	fortsætte	
direkte	eller	senere	på	en	anden	ungdomsuddannelse,	hvilket	i	en	uddannelsespolitisk	
kontekst	må	opfattes	som	positivt. 
	
Overordnet	er	vi	tilfredse	med	et	lavt	frafald	og	en	ret	tidligt	identificering	af	de	der	har	behov	
for	at	vælge	om. 
	
Anden	uddannelse 1 2 1 
Team	Danmark,	4-årigt	forløb 1 1 0 
I	alt 56 39 60 
 
For at følge udviklingen i såvel det samlede fysiske fravær som det samlede skriftlige 
fravær er der foretaget en kvantitativ undersøgelse af fraværstallene fra skoleåret 
2009/2010, skoleåret 2010/2011,skoleåret 2011/2012, skoleåret 2012/2013, skoleåret 
2013/2014 og senest skoleåret 2014/2015 med følgende resultater: 
 

Samlet fysisk fravær (vægtet) fordelt på årgange:  
 

2009/2010   2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015 
 
1.g   7,68%  1.g   7,43%  1.g 7,81%  1.g 7,55% 1.g 7,55%   1.g 7,74% 
 
2.g   9,86%  2.g   8,76%  2.g 9,59%  2.g 10,01% 2.g 9,49%  2.g 9,67% 
 
3.g 11,91%  3.g 10,26%  3.g 9,67%  3.g 10,50% 3.g 10,29% 3.g 9,10% 
 
Det fysiske fravær for skoleåret 2014/2015 ligger på samme niveau som de forgangne 
skoleår, dog med et fald for 3.g. Det er tilfredsstillende, omend der især i nogle klasser og 
på nogle hold har været elever med for højt ubegrundet fravær. Der har været særlige 
udfordringer i idrætsundervisningen i år, hvor fraværet har været ualmindeligt højt. Ved en 
undersøgelse af de særlige forhold omkring idræt, har det vist sig, at der både har været 
udfordringer med de fysiske rammer og med elevernes indstilling til faget. Det sidste 
søges løst fra næste skoleår gennem nye indsatser. I lighed med de sidste par år, har 
Rysensteen Gymnasium haft et stigende antal elever med især psykiske lidelser, herunder 
stress og depression, som har medført hele eller delvise sygemeldinger i længere 
perioder. En række af disse elever har fået god hjælp til at gennemføre gymnasiet gennem 
brug af vore eksterne samarbejdspartner CENSE samt gennem tæt opfølgning gennem 
studievejledningen, mentorskaber og coachsamtaler. 
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Samlet skriftligt fravær (vægtet) fordelt på årgange: 
 
2009/2010  2010/2011  2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014-2015 
 
1.g  8.46%  1.g  4.96%  1.g 3,40%  1.g 5,53%  1.g 4,42%   1.g  3.10% 
 
2.g 11,88% 2.g 9,04%  2.g 6,59%  2.g 6,38%  2.g 7.47%   2.g 5,38% 
  
3.g 12,97% 3.g10,77% 3.g 9,05%  3.g 8,50%  3.g 8,17%  3.g 7,32 % 
 
Det skriftlige fravær for alle årgange er faldet i skoleåret 2014/2015 sammenlignet med 
skoleåret 2013/2014. Der har især i slutningen af skoleåret været arbejdet på en stram 
styring af opgaveafleveringen og opsamling på manglende afleveringer gennem advarsler 
og aftalepapirer og tæt opfølgning fra især studievejledning og studiechef. Der vil i det 
kommende skoleår fortsat blive arbejdet med en stram styring og med en større grad af 
ensretning af opfølgningsarbejdet for klasseteams. De indførte regler omkring lærernes 
manglende kommentarer til for sent afleverede opgaver har også en betydning for 
opgaveafleveringen. Således blev der ved forårets 2 gennemførte fokusgruppesamtaler 
med elever fra 1. og 2.g om fraværssystemet udtrykt stærkt ønske om lærerkommentarer 
til de skriftlige opgave og dermed en motivation til at aflevere til tiden. Det medfører en 
mindre tendens til at forhale opgaveafleveringen og dermed miste overblikket og 
motivationen for overhovedet at aflevere. 
 

• Indarbejdelse af et sundhedsperspektiv i Rysensteens fastholdelsesstrategi med 
fokus på både fysisk og psykisk velvære herunder initiativer til afhjælpning af stress. 

• Eksternt – fortsat samarbejde med psykologerne i CENSE  

 Der har i skoleåret 2014/2015 været arbejdet med at fremme trivselen for eleverne både 
under Saft-udvalget med understøttelse af sunde fællesskaber gennem faglige og sociale 
aktiviteter initieret af  såvel elever som lærere. Der har været arbejdet målrettet på at 
styrke klassefællesskaber, hvorfor det i enkelte tilfælde har været nødvendigt fra 
studievejledere og ledelsen at intervenere. Der vil fremadrettet blive arbejdet systematisk 
på at styrke Rysensteens grundlæggende værdier. Der har i skoleåret løbende været 
arbejdet på sundhedsfremmende tiltag. Bl.a. har der været afholdt arrangement for 
samtlige 1. og 2. g elever om brug og misbrug af stoffer – et arrangement, som 
efterfølgende er evalueret positivt af de deltagende elever. Ved skoleårets begyndelse har 
der været et samarbejde med Center for Sundhed under Københavns Kommune med 
oplysning om rygning og tilbud om rygestopkurser. Der har ligeledes været talt om hash i 
enkelte klasser for at imødegå en kultur, der kunne have en uheldig indvirkning på 
klassemiljøet. Arbejdet med sundhedsfremme vil i det kommende skoleår blive 
opprioriteret i et særligt sundhedsprojekt under skolekulturudvalget.  
 
Arbejdet med tilbud til elever, der føler sig stresset/presset er i skoleåret 2014/2015 fortsat 
med tilbud om workshop (der dog ikke blev gennemført på grund af for få tilmeldinger), 
Mindfullness, Yoga og nye pilotinitiativer på klasseniveau, som der vil blive arbejdet videre 
med i det kommende skoleår. For elever med særlige udfordringer er der nu en 
velbeskrevet opgavefordeling mellem teams, studievejledning og studiechef. Der er en 
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beskrivelse af læsevejlederens tilbud (som dog må revideres, da læsevejlederen har søgt 
orlov i det kommende år) og en beskrivelse af den nye matematikvejlederfunktion, der for 
alvor skal afprøves i det kommende skoleår. Desuden er der udfærdiget en 
procedurebeskrivelse til brug for søgning af SSP-midler. Der er i skoleåret 2014/2015 lavet 
en ny aftale for kursus i eksamensangst med Mindwork Psykologisk Center, der er blevet 
positivt evalueret af det første hold elever. Der har i skoleåret 2014/2015 fortsat været 
arbejdet med at understøtte elever med psykiske problemer gennem samarbejdet med 
psykologcenteret Cense.   

• Kortlægning af elevernes studietid med et sammenligningsperspektiv i samarbejde 
med elevrådet.  

Sammen med Elevrådet har det været drøftet, om studietiden for Rysensteens elever er 
højere end for andre gymnasier og elevrådet havde en intension om at afdække 
forholdene gennem en sammenligning med andre skoler. Denne undersøgelse er 
imidlertid ikke kommet op at stå – nok i erkendelse af, at en sådan sammenligning er 
yderst vanskelig. I den sammenhæng er elevrådet blevet opfordret til at gøre klasserne 
opmærksomme på, at de altid kan tale med deres lærer, hvis de f.eks. føler, at den afsatte 
elevtid til skriftlige opgaver ikke harmonerer med det faktiske arbejde. 

• Udvikling af en effektiv studievejledning med klare prioriteringer.  

(Se afrapportering ovenfor) 

• Udvikling af effektivt visiteringssystem til brug for opgørelser over resurseforbrug og 
videre prioriteringer  

(se ligeledes ovenfor) 

• Revidere teamlærerfunktionen med henblik på optimering af arbejdsopgaver – 
herunder en revurdering af SUS.  

Der foreligger ved afslutningen af skoleåret 2014/2015 en revideret beskrivelse af 
teamlærerfunktionen med enkelte skærpelser, og der vil ved begyndelsen af skoleåret 
2015/2016 blive afholdt møder med den enkelte studievejleder med tilknyttede teams, 
kvalitetschef og studiechef for at sikre en ensartet håndtering af opgaverne omkring de 
enkelte klasser.  

• Planlægning af ny elevtrivselsundersøgelse til gennemførelse efteråret 2015 med 
brug af anden udbyder.  

Der er i skoleåret 2014/2015 foretaget indledende undersøgelser i MIO-regi omkring den 
kommende Elevtrivselsundersøgelse. Det er blevet besluttet, at Rysensteen Gymnasium 
arbejder videre med andre udbydere end Enova. Studiechefen har afholdt et møde med 
en udbyder og MIO-udvalget vil afholde møde med en anden udbyder i begyndelsen af 
skoleåret 2015/2016. Herefter vil en Elevtrivselsundersøgelse kunne finde sted inden julen 
2015.  
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Effekt:  

En statistisk opgørelse over fastholdelsesgrad skal vise samme høje niveau ved 
skoleårets afslutning. En statistisk opgørelse over fysisk og skriftligt fravær skal 
som minimum vise en fastholdelse af niveauet fra skoleåret 2013/2014. Der 
foreligger en beskrivelse af diverse initiativer indenfor fastholdelsesstrategien til 
brug for optimering og prioritering indenfor området.  

Konklusion: Som det er fremgået af ovenstående redegørelse og datamateriale har der 
været arbejdet med at optimere fastholdelsestiltagene med effektivisering for øje, så 
ressourcerne i højere grad kanaliseres fra rutineprægede opgaver til mere komplekse 
sager ikke mindst i studievejledningen. Der er således foretaget procedureændringer i 
forbindelse med mundtlige advarsler, lærerforsamlingsmøder og fra næste skoleår også i 
forbindelse med elevernes registrering ved for sent fremmøde. Datamaterialet viser, at det 
gennemsnitlige fravær på de tre årgange ikke er steget, og at det skriftlige fravær er for 
nedadgående. Det viser at effektiviseringen på fraværsområdet ikke har haft en negativ 
effekt på de gennemsnitlige fraværstal. Hjælpeforanstaltninger i forbindelse med elever 
med særlige udfordringer er blevet ekspliciteret, og der er lavet en strategi for brug af 
læsevejleder og matematikvejleder. Der har været arbejdet målrettet med at sætte 
rusmidler på dagsorden, og arbejdet med sundhed og trivsel vil fortsat være et 
kardinalpunkt i næste skoleår med udgangspunkt i en projektgruppe om sundhed under 
Skolekulturudvalget 

 

Udmøntet	med	100	%	


