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1. Velkomst til nye medlemmer af Rysensteens bestyrelse 
 
BL bød velkommen til alle – både de afgående bestyrelsesmedlemmer og de nye, som var inviteret 
med til det sidste møde i den gamle bestyrelse. Den nye bestyrelse træder for alvor sammen til 
juni, hvor det næste bestyrelsesmøde finder sted. Bestyrelsen mangler fortsat et medlem, som 
skal udpeges af Borgerrepræsentationen fra Det Radikale Venstre. De nye bestyrelsesmedlemmer 
præsenterede sig kort:  
 
Eva Raabyemagle (ER) har de seneste 3 år arbejdet for UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation, i FN 
Byen. Her leder hun UNHCR’s arbejde med privatsektorpartnerskaber, kommunikation og 
fundraising i Danmark. Tidligere har ER igennem to årtier arbejdet som dansk diplomat og har i sin 
karriere bl.a. haft fokus på menneskerettigheder, kvinders ligestilling, Mellemøsten, 
konfliktforebyggelse og grøn vækst. Hun har været udsendt af Udenrigsministeriet til Palæstina og 
FN-missionen i New York og har tidligere også arbejdet for UNHCR i Jordan, Syrien, Schweiz og 
Rusland.   
 
Dorthe Petersen er direktør i Meyers Madhus. Hun arbejder med udvikling, innovation og 
uddannelse med det mål at ændre madkulturen i Danmark samt bruge mad som middel til at løse 
større samfundsmæssige dagsordener. Hun har tidligere arbejdet i UVM, Uddannelses-og 
Forskningsministeriet og været direktør i flere konsulenthuse. DP arbejder ligeledes sammen med 
Københavns Kommune og sidder bl.a. i Københavns Kommunes Erhvervsråd. 
 
Troels Boldt Rømer er formand for Ungdommens Røde Kors. Han har i dette år orlov fra sit 
medicinstudium på Københavns Universitet. TBR har været elev på Rysensteen men valgte efter 
1.g at færdiggøre sin uddannelse på UWC i Singapore. TBR har haft en løbende tilknytning til 
Rysensteen. 
 
Elevrepræsentant Victor 1.d arbejder for Kræftens bekæmpelse og sidder deler sammen med Jens 
formandskabet for Rysensteens Elevråd. 
Elevrepræsentant Jens 2.u er nyvalgt formand for Rysensteens elevråd sammen med Victor. Jens 
har været formand for elevrådet på sin gamle skole. 



 
 

2. Underskrivning af referat fra 11.12 2017 
 
Bestyrelsen underskrev referatet. 
 
Da Henning Ventzelsen fra PWC skulle gå tidligt enedes bestyrelsen om at bytte om på punkt 3 og 
punkt 4. 
 
 

3. Kort drøftelse af mulig ændring af kreditlån ved kreditekspert fra PWC 
 
Kreditekspert Henning Ventzelsen fra PWC fik ordet. Han deltog i mødet som finansieringsekspert 
og kunne på baggrund af et møde med ledelsen fra Rysensteen Gymnasium fremlægge et 
optimeringsforslag i forhold til de optagne lån. Han foreslog, at lånene omlægges, så både indlån 
og gæld bliver variabel. Det vil have den fordel, at svingninger i renten vil indvirke på begge, så de 
svinger samtidig, hvilket giver en naturlig sikring. Det estimeres, at der ved en sådan 
låneomlægning vil kunne spares ca. 240.000 kr. Det vil kræve en proces, hvor man skal indhente 
lånetilbud fra forskellig side. Det vil tage omkring en måned at indhente tilbud, og der skal laves et 
grundigt forarbejde. 
 
BL kommenterede oplægget og fremhævede, at tanken ved låneoptaget i sin tid var at sprede 
risikoen. Han var dog fortrøstningsfuld i forhold til at omlægge efter anvisningerne. AL ønskede at 
vide, hvad der kunne ske, hvis balancen forrykkes mellem gæld og indlån. Henning Ventzelsen 
svarede, at man i en sådan situation kunne komme ud for at skulle omlægge til fastforrentet lån. 
TBR spurgte om det kunne betale sig at indfri noget af lånet. Hertil mente Henning, at det godt 
kunne betale sig at have den buffer, som Rysensteen Gymnasium har nu. Det er værd at bemærke, 
at balancen ikke forrykkes af, at der f.eks. bruges 1 million på lokaler og møbler. Fra 
medarbejderside blev vigtigheden af at skolen ikke skal være en pengetank påpeget. 
 
Efter den korte drøftelse konkluderede BL, at det virker fornuftigt med en omlægning nu. Ændrer 
forholdene sig efterfølgende, må der lægges lån om igen. Lige nu lyder det fornuftigt at få 
bidragssatsen ned. PWC går videre og indhenter lånetilbud. På den baggrund, vil der blive skrevet 
ud til bestyrelsen, inden der træffes en endelig beslutning. BL takkede PWC for det gode råd vedr. 
låneomlægning. 
 

 
2.    Årsregnskab 2017 ved revisor fra PWC Carsten Nielsen 

 
Carsten Nielsen gennemgik revisionsprotokollatet, der tager udgangspunkt i ministeriets 
paradigme. Han henledte bestyrelsens opmærksomhed på det vigtigste – kpt. 4 – 6 i regnskabet. 
Der er tale om en blank revisionspåtegning, og der er positive konklusioner samlet set. Men der 
fremdrages også i begyndelsen af protokollatet opmærksomhedspunkter til brug for det 
fremadrettede arbejde. Der har i forbindelse med revisionen vist sig at være visse mangler mht. 
procedurer og afstemninger bl.a. som følge af nogle personalemæssige udfordringer i 



regnskabsafdelingen. Der er dog nu ryddet op, og der er lavet procedurer på de problematiske 
områder. GT fremhævede den store hjælp, som PWC havde ydet og ikke mindst Rysensteens 
regnskabsafdelings store indsats for at bringe tingene i orden. Bestyrelsen rettede eksplicit en stor 
tak til regnskabsmedarbejder Britta Løgstrup. 
 
Carsten Nielsen fremdrog herefter følgende kommentarer til årsregnskabet: 
På side 212 kunne man konstatere, at 2017 på aktivitetssiden har været et godt år. Der har været 
et højere elevtal, men samtidig har der været faldende tilskud på grund af omprioriteringer på 
ministeriets område, der er faldet i erhvervsuddannelsernes favør. 
Han konstaterede, at anlægsaktiverne var faldet. Der har ikke været store investeringer i 2017. 
Enkelte udsving skyldes særlige forhold. 
 
Institutionens tilgodehavender er steget lidt, hvilket primært skyldes en for sent indberettet 
aktivitet af GSK. 
 
Samlet set giver de regnskabsmæssige nøgletal et billede med en overskudsgrad, der ligger tæt på 
0 og stabilt, en likviditetsgrad, der ligger på et højt niveau, en soliditetsgrad, der ligger stabilt (i 
2017 på 28%) samt en finansieringsgrad, der ligeledes ligger stabilt (i 2017 på 48,4%). Alt i alt et 
meget fint regnskab. 
 
Carsten Nielsen afsluttede sin gennemgang med revisorernes redegørelse, hvor der blev peget på 
forslag til forbedringer af afstemningsprocedurer. Hertil kunne GT tilføje, at der allerede var taget 
hånd om det meste. Carsten Jensen konkluderede afslutningsvis, at omkostningerne pr. årselev er 
faldet med 2,5% fra 2016 til 2017. 
 
Herefter var det muligt for bestyrelsen at stille spørgsmål. 
 
BL kommenterede kort afsnit 13 på side 211 i Revisionsprotokollatet, hvori der nævnes 
resultatlønskontrakter.  BL konkluderede, at der vil blive korrigeret næste finansår. 
 
GT kunne meddele, at det endnu ikke havde været muligt at få revideret budgettet. Der har ikke 
været det fornødne overblik, men det er der ved at komme nu. Det er et ambitiøst projekt at få 
lavet et system til opkrævning af indbetalinger til GCP-rejserne, og fremadrettet vil man opkræve i 
rater for flere måneder ad gangen frem for månedligt.  
 
Jens 2.u ønskede at vide om man havde overvejet, hvad det ville betyde for økonomisk trængte 
elever at omlægge indbetalinger til rater. Hertil svarede GT, at man ikke forestillede sig, at det ville 
betyde det store, da der ville blive tale om rater ca. hver anden måned – men udenom 
grundforløb med de mange omplaceringer af elever, som har givet administrative udfordringer i 
år.  
 
TBR hæftede sig ved afsnit 111 om sociale klausuler. Han ønskede at vide, hvordan institutionen 
havde fulgt op. GT svarede, at aktiviteten på dette punkt skal styrkes det kommende år. 
 



Bestyrelsen rundede af med at slå fast, at der nu skal svares på protokollatet med anvisninger til, 
hvordan man fremadrettet kan få styr på de udfordringer, der har været. BL vil på bestyrelsens 
vegne skrive under på det. 
 
BL afsluttede punktet med at konstatere, at det var en fornøjelse med den nye og grundige 
revisor. M.h.t regnskabsafdelingen så han gerne, at der hurtigst muligt findes en løsning på 
udfordringerne. 
Der følges op på punktet ved bestyrelsesmødet i september. 
 
 
 

4. Status for ansøgere 2018 
 
GT henviste til det udsendte og fortrolige Notat til punkt 4. Hovedkonklusionen i dette notat er, at 
Rysensteen Gymnasium har det samme antal ansøgere som sidste år, men at der blandt disse 
ansøgere er langt flere ”GCP-ansøgere” end tidligere. Udviklingen er forventelig, da Rysensteens 
brand nu for alvor er blevet kendt. Da skolen i sin tid fik sin profilgodkendelse fra ministeriet, blev 
der fra ministeriel side ikke stillet et specifikt krav til, hvor mange elever der måtte optages på 
profilen. Dog ønskede ministeriet, at der blev sat et loft for profilansøgere. Bestyrelsen besluttede 
på daværende tidspunkt at lægge loftet på 25%. Det viser sig, at der i år er 166 ansøgere med 
dokumentation for GCP-kriterierne. Dog bor nogle af disse indenfor skolens nærområde. Men 
samlet set vil det ikke være moralsk forsvarligt at sortere i disse ansøgere og derfor henstiller 
ledelsen, at bestyrelsen vedtager, at der i år optaget en højere andel af GCP-ansøgere (ca. 35%). 
Fremadrettet vil der fra skolens side blive sat nogle mere klare kriterier op, så det bliver muligt at 
prioritere i ansøgerne. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter konsekvenserne af, at en større del af ansøgerne optages på 
baggrund af profil. Man var inde på betydningen for diversiteten, hvilket kunne undersøges med 
inddragelse af de ansatte. GT kunne her meddele, at optagelse med udgangspunkt i 
afstandskriteriet ikke nødvendigvis giver større mangfoldighed. På det kommende 
bestyrelsesmøde i juni vil bestyrelsen tage profiloptagelseskriterierne op med henblik på at gøre 
dem mere skarpe. Bestyrelsen godkendte, at de 166 GCP-ansøgere, der har fremvist konkret 
dokumentation for deres internationale og interkulturelle kompetencer optages i skoleåret 
2018/2019.(bemærk: af disse ville de 49 komme ind på baggrund af afstandskriteriet under alle 
omstændigheder, men ansøgerne har global profil) 
 
 

5. Status for trivselsindsatsen blandt personalet på Rysensteen 
 
GT gennemgik på baggrund af det udsendte og fortrolige notat til punktet ledelsens arbejde med 
trivselstiltag.  
 
For det første har man strammet op på sygefraværspolitikken for medarbejdere, så det er muligt 
med en tættere opfølgning på den enkelte i forbindelse med sygdom. Dette er behandlet i MIO og 
fremlagt for personalet. 



 
For det andet har man indført et værktøj – HOWDY -  til måling af trivslen blandt medarbejderne.  
Der er tale om et værktøj, der gennem personlig sms eller mail stiller den enkelte medarbejder 5 
centrale spørgsmål hver 14.dag. Spørgsmålene er baseret på videnskabeligt arbejde med at 
afdække vigtige forhold i forbindelse med work-life-balance. Medarbejderne er inddelt i grupper; 
lærerne i 4 fakulteter, TAP og ledelsen. Målingerne kan sige noget om, hvordan trivslen ser ud for 
grupperne, og hvordan den svinger over året. Vi har kunne konstatere, at der er forskel på trivslen 
mellem fakulteterne. For at blive klogere på de forhold, der hhv. nedsatte arbejdsglæden og øgede 
arbejdsglæden har der været opstillet en anonym postkasse, som man kunne aflevere input til. Af 
de 22 besvarelser, der kom ind fra lærerne, var det gennemgående følgende forhold, der havde en 
negativ indvirkning på trivslen:  
1. Skemaet, som der i år har været fejl og uklarheder omkring,  
2. Flæsketorvet, hvor der mangler trivsel og service og  
3. OK13 med en følelse af tab af det kendte og følelsen af manglende transparens omkring 
opgavefordeling. 
Mht. TAP-gruppen så samles der op på denne gruppes trivsel på den administrative halvdag 
210318. 
 
BL påtalte den lave svarprocent på HOWDY. Det er vigtigt at gøre noget ved den for at få valide 
resultater. RB mente, at nogle lærere ikke gik ind for HOWDY, og at nogle frygtede at blive ringet 
op af psykologberedskabet. MS mente, at processen var vigtig og kunne genkende 
problemstillingerne omkring kulturforandringerne på uddannelsesinstitutionerne. Hun foreslog, at 
man sørgede for, at lærerne kunne svare på trivselsspørsmål i sammenhænge, hvor de alligevel 
var samlet – for at øge svarprocenten. 
AL bifaldt redskabet som et udgangspunkt for at tale om trivsel. 
 
TBR spurgte afslutningsvis til status på elevtrivselsundersøgelse. Hertil kunne GT svare, at vi er 
dækket ind i forhold til lovgivningen på området, og at vi afventer ministeriets udmelding om den 
centralt formulerede elevtrivselsundersøgelse, der i første omgang blev forsinket på grund af 
manglende sikkerhed med persondata. 
 
På bestyrelsesmødet i september vil man kunne få en oversigt i tal over, hvordan det går med 
sygefraværet. En oversigt vil nemlig indgå i ressourceregnskabet, der gennemgås på dette møde. 
 

6. Status for GCP – herunder konferencen 19/4 i FN-byen 
 
På grund af tidsmangel blev punktet forkortet til en kort orientering omkring konferencen i FN-
byen d. 19.4. Vi afventer, om den potentielle konflikt kan få en betydning. Uanset så gennemføres 
den, og bestyrelsen er inviteret.  
 
      9.     Kort orientering om mulighederne på FT. 
 
Da tidsplanen ikke tillod et besøg på Flæsketorvet, blev punkt 9 rykket frem og indeholdt en 
drøftelse af evt. muligheder for at overtage lokaler på Flæsketorvet 60, efter at Københavns 
Sprogcenter har tabt licitationen og derfor forventeligt ikke længere skal bruge de lokaler, som de 



har på 1. og 3. sal. Lederen af sprogcenteret havde rettet henvendelse til GT for at forberede 
Rysensteen Gymnasium på situationen, og GT havde handlet hurtigt for at få et overblik. 
GT meddelte, at man havde regnet på økonomien i at leje en eller to etager på Flæsketorvet. Det 
ville betyde en årlig udgift til leje på 1 million kr. pr. etage. Særligt ville 1.sal med 
undervisningslokaler og kantine være attraktiv for Rysensteen Gymnasium.  Rysensteen 
Gymnasium støtter i forvejen kantinen med 200.000 kr. pr. år. Det ville således være muligt at 
have hele 1. og hele 2. Sal. Ved at optage et 14. spor ville økonomien hænge bedre sammen 
ligesom optagelse af en 14. klasse ville kunne afhjælpe lidt af det ansøgerpres som skolen oplever. 
Rysensteen Gymnasium har tilkendegivet en mulig interesse for at optage en klasse mere i 
kommende skoleår, men det er ikke noget, som skolen selv bestemmer. Det er Fordelingsudvalget, 
der kan indstille at det sker, hvis det kan afhjælpe lidt af presset på fordelingen i centrum. 
 
CL kunne fortælle, at Københavns Kommune i øjeblikket behandler klager på udbuddet af 
sprogundervisning, og at der sandsynligvis ikke vil ligge en afklaring før 1. maj.  
 
Fra elevside så man på den ene side muligheden som spændende, men var samtidig bekymret for 
om et ekstra spor kunne presse sammenhængskraften yderligere.  
 
Fra lærerrepræsentanterne blev der udtrykt en bekymring for sammenhængskraften ved en 
fortsat udvidelse af kapaciteten. 
 
BL afsluttede med at hilse muligheden for nye lokaler på Flæsketorvet og optagelse af en 14. 
klasse velkommen, men mente, at man måtte afvente, hvad der sker med Københavns 
sprogcenter. Han lagde op til et hurtigt indkaldt bestyrelsesmøde, hvis muligheden bliver aktuel. 
 

7. Afsked med medlemmer af Rysensteens bestyrelse 
 
Der blev holdt afskedstaler af bestyrelsesformand Bjarne Lundager, rektor Gitte Transbøl og af de 
afgående bestyrelsesmedlemmer, der samlede op på deres medvirken i Rysensteens bestyrelse. 
Stor tak til det seneste års elevrepræsentanter Jacob 3.d og Mia 3.d og ikke mindst til de 
mangeårige bestyrelsesmedlemmer MaiBritt Svensson, Astrid Læssø og Cecilia Lonning, der i vid 
udstrækning har bidraget til udvikling af Rysensteen Gymnasium som en anerkendt profilskole. 
 
Ref/LS og GT 
 
 
 


