
Kortfattet statusevaluering af resultatlønskontrakt 2011/12 for rektor Gitte 
Harding Transbøl   
Evalueringen står i kursiv efter hvert indsatsområde   
 
Formål med kontrakten   
Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og 
gennemskuelighed i Rysensteen Gymnasiums strategi og opgavevaretagelse samt 
understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret 2011/12 for 
Rysensteen Gymnasium.  
 
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 2011 – 31. juli 2012   
 
Resultatmål   
Gennemgående obligatoriske indsatsområder: 
 
 
1A:    
Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med 
henblik på kompetenceudvikling og effektivisering – Et treårigt indsatsområde, der 
fortsætter på sit 3. År og afsluttes:   
 
Indikator   
Indenfor Kompetenceudviklingsprogrammets rammer gennemføres en opsamling af 
fokusgruppernes arbejde med pædagogiske dage samt udformning af en hvidbog, 
hvoraf de erhvervede erfaringer samt anbefalinger fremgår. En mindre del af 
fællesmøderne aflønnes som en del af lærernes samlede forberedelse. Desuden 
forberedes arbejdstidsaftalen for 2012/13 gennem en længere møderække med TR i 
foråret 2012 med krav om større effektivisering af ressourcen.   
 
Formål   
At Rysensteen Gymnasiums lærere anvender de pædagogiske tilgange i 
undervisningen, som kompetenceprogrammet har anvist som en del af den 
individuelle forberedelse og afvikling af undervisningen. Og at der løbende udveksles 
erfaringer omkring disse didaktiske tilgange både i klasseteam og faggrupper.   
 
Handling  
Kompetenceudviklingsprogrammet 2009-2012 afsluttes i skoleåret 2011/12. 
Fokusgruppearbejdet aflønnes dette år med medgået tid, da der er stor forskel på de 
enkelte gruppers udfordringer. Fokusgrupper afleverer ultimo februar indlæg til 
Hvidbogen om ”Rysensteenerdidaktikken”, og indlæggene fremlægges og drøftes på 
pædagogisk dag 230312. Bogen udkommer maj 2012. Herefter aftales det, i hvilken 
ramme denne didaktik fremover anvendes på Rysensteen som en del af 
undervisningen for alle skolens elever.   
 
Status/effekt Hvidbog om kompetenceudviklingsprojektets erfaringer med præcisering 
af, hvilke dele der fremover skal rummes i en ”rysensteenerdidaktik” samt indgåelse 



af arbejdstidsaftale med inddragelse af det didaktiske perspektiv for den enkelte 
lærer.   
Evaluering af resultatmål 1A  
Rysensteen Gymnasiums kompetenceudviklingsprogram er gennemført og 
produkterne er samlet i en hvidbog, som både er til rådighed på skolens hjemmeside 
og også uddelt til andre gymnasier i DK. Ambitionerne for programmet er indfriet. Det 
er gennem programmet lykkedes at engagere langt størstedelen af Rysensteens 
lærerkollegium i udvikling af en fælles didaktisk tilgang til undervisningen på skolen. 
Gennem programmet har lærerne udviklet et fælles sprog for didaktiske perspektiver, 
som man kan samarbejde om undervisningen i. Således har 
kompetenceudviklingsprogrammet peget i retning af skolens vision. De overordnede 
indsatsområder i kompetenceprogrammet er nu udfoldet som en del af Rysensteens 
arbejdstidsaftale for at sikre, at alle skolens lærere forbereder deres undervisning 
med fokus på de didaktiske anbefalinger, som kompetence-programmet udrullede. 
Kompetenceprogrammet har således skabt en fælles ramme for undervisningen på 
Rysensteen Gymnasium.    
 
 
1 B ”Mindre fravær – mindre frafald, indsats i forhold til lærere og 
elever/studerende”   
Eleverne  
Indikator  
Fortsat nedbringelse af specielt det skriftlige fravær blandt elever på Rysensteen 
Gymnasium og fortsat varetagelse af det fysiske fravær, for at holde det så lavt som 
overhovedet muligt blandt elever på skolen.    
 
Formål  
Med fokus på elevernes såvel fysiske som skriftlige fravær vil vi på Rysensteen 
Gymnasium fortsat stimulere studieaktiviteten i håb om at højne fagligheden men 
også fællesskabet blandt eleverne på skolen og dermed styrke skolemiljøet også 
udenfor undervisningen.    
 
Handling  
Såvel det skriftlige som det fysiske fravær vil fortsat holdes under kontrol, så den 
positive nedgang i skoleåret 2010/11 fortsat understøttes. Værktøjerne er fortsat de 
samme (kontrolopringninger til de elever, der ikke har ringet sig syge, sanktioner som 
beskrevet samt koncentreret opsamling på de elever, der har store udfordringer i 
deres tilværelse) Indsatsen omkring lektieværksteder udvides, og der sættes en 
”mentor” på klasser med særlige vanskeligheder for at sikre opgaveaflevering. 
Værktøjer omkring ”Ny skriftlighed” inddrages generelt i lærernes undervisning og 
kvalitetsgruppens anbefalinger fra september 2011 følges.   
 
Status/effekt  
Det skriftlige fravær falder fortsat i skoleåret 2011/12 – specielt ønskes et fald i 3.g-
klasserne - og lærerplanernes nye skriftlighedsperspektiv er udbredt blandt alle 
lærere på Rysensteen.     
 
Evaluering  
Statistisk opgørelse   
 



Samlet fysisk fravær (vægtet) fordelt på årgange:    
 
2009/2010 2010/2011 2011/2012   
 
1.g 7,68% 1.g 7,43% 1.g 7,81%   
2.g 9,86% 2.g 8,76% 2.g 9,59%   
3.g 11,91% 3.g 10,26% 3.g 9,67%   
 
Udviklingen i det fysiske fravær i skoleåret 2011/2012 viser ikke de store udsving fra 
de foregående skoleår. Tallene er faldet en smule for 3.g-årgangen , men faktisk 
steget i såvel 1.g som 2.g. Der har i skoleåret 2011/2012 været relativt flere elever 
med længerevarende sygdom herunder psykiske lidelser end de foregående 2 skoleår, 
hvilket influerer på det samlede procenttal. Der har i skoleåret fortsat været fokus på 
hurtigt at gribe ind overfor elever, der udviser en bekymrende fraværsadfærd. 
Ligeledes har der hurtigt været taget kontakt til Psykiatrifonden for ekstern hjælp, 
men ventetiden har i visse tilfælde været urimelig lang og har øget fraværet for de 
udsatte. I ventetiden har netværket omkring eleven forsøgt at samle op og fastholde 
(teamlærere, studievejleder og studiechef). Vi har derfor nu indgået en aftale med et 
psykologcenter udenfor Psykiatrifonden som et supplement for at kunne sikre en 
hurtig indsats overfor skrøbelige elever.     
 
Samlet skriftligt fravær (vægtet) fordelt på årgange:   
 
2009/2010 2010/2011 2011/2012   
 
1.g 8.46% 1.g 4.96% 1.g 3,40%   
2.g 11,88% 2.g 9,04% 2.g 6,59%  3.g 12,97%  
3.g 10,77% 3.g 9,05%   
 
Som det fremgår, er der sket en nedgang i det skriftlige fravær fra skoleåret 
2009/2010 over skoleåret 2010/2011og frem til skoleåret 2011/2012. I skoleåret 
2011/2012 har 2.g årgangen udvist det største fald og fortsætter dermed den gode 
”trend” mht. .aflevering af skriftlige opgaver, som netop denne årgang udviste i 
skoleåret 2010/2011. Det er netop denne årgang, der kom til i forbindelse med 
tiltagene i efteråret 2010 og således kun har kendt til de nye regler vedr. skriftligt 
fravær.   
 
Det skriftlige fravær i 3.g er også fortsat faldende. Nærlæser man fraværstallene på 
opgaver, kan man se, at især opgaver, der sættes til aflevering indenfor de sidste 2 
uger af 3.g’ernes gymnasietid, har en væsentligt lavere afleveringsprocent end for 
resten af året, og fylder således i statistikken. Et resultat til overvejelse for 
tilrettelæggelsen af det skriftlige arbejde fremadrettet.   
 
Samlet set er indsatsen om såvel fysisk som skriftligt fravær lykkedes. Selv om der 
ikke er fortsat nedgang i det fysiske fravær, mener vi, at de ovenfornævnte årsager 
begrunder dette. Det skærpede fokus på fravær hos både elever og lærere er 
struktureret både effektivt OG i henhold til skolens værdier med henblik på at støtte 
hver enkelt så meget som muligt.   
 
 



Resultatmål 2 
Studieparathed - obligatorisk indsatsområde    
 
Indikator  
I skoleåret 2011/12 skal 95 % af 3.g-årgangen bestå studentereksamen   
 
Formål   
Så mange elever som muligt gennemfører deres studentereksamen    
 
Handling   
Gennem koordineret løbende opfølgning af elevernes faglige præstation samt deres 
fremmøde bakkes de elever, der har brug for nødvendig støtte for gennemførelsen af 
gymnasiet op med teamlærersamtaler, studievejledningssamtaler eller samtaler med 
ledelsen. Samtidig henvises de elever, der trods indsatsen ikke er i stand til at indfri 
studieordningskravene , til andre ungdomsuddannelsestilbud.   
 
Status/effekt  
Målet er fastholdt fra sidste skoleår. De 95 % er sat som mål for at kombinere 
effekten af såvel en god økonomi for Rysensteen samt tydeliggørelse af krav om 
studieadfærd for eleverne. En høj grad af eleverne skal have en kompetencegivende 
uddannelse med mulighed for en videregående uddannelse, men det skal afpasses 
med en fastholdelse af skolens faglige profil, hvorfor et mindre frafald accepteres.  
 
Evaluering  
På trods af flere elever med store psykiske problemer har det været muligt at 
fastholde en høj gennemførelsesprocent. For 3.g har gennemførelsesprocenten i 
skoleåret 2011/2012 været på 99,1 %, idet 231 elever påbegyndte 3.g, og 2 elever 
faldt fra på grund af psykiske lidelser. 5 elever har i foråret 2012 været overført som 
selvstuderende på grund af manglende efterlevelse af studiereglerne. Alle 5 er blevet 
studenter fra Rysensteen Gymnasium i juni 2012. Årgangens karaktergennemsnit blev 
8,3 – en stigning fra året før på 0,2.     
 
 
Resultatmål 3   
Global citizenship på Rysensteen Gymnasium og etablering af internationale 
partnerskoler   
 
Indikator  
Rysensteens Gymnasium sætter som en del af almendannelsen fokus på ”Global 
Citizenship”. Projektet målrettes primært de klasser, der påbegynder deres 
gymnasieforløb august 2011, men også 2.g og 3.g-klasserne vil blive omfattet af 
dannelsesperspektivet ved særlige målrettede arrangementer for dem.   
 
Formål   
At udvikle et globalt dannelsesprogram, som vil understøtte eleverne i deres læring, 
så de i højere grad vil opnå forståelse for kompleksiteten mellem det lokale, det 
regionale og det globale. Programmet skal understøttes af de internationale 
engagementet Rysensteen allerede er involveret i   
 
 



Handling  
Plan for indsatsen i skoleåret 2011-12:  

• Opbygning af partnerskolekontakter i 10 forskellige lande og afvikling af 
pilotrejser med lærere til nogle af destinationerne for at udfærdige kontrakter  

• Afvikling af en konference om Global Citizenship for alle elever, lærere og 
ledelse  

• Udvikling af ”læreplan” for Global citizenship på Rysensteen samt en vejledning 
i form af et katalog over mulige undervisningsforløb – herunder udvikling af en 
klar ”køreplan” til lærerne for hele citizenship-projektet gennem de 3 
gymnasieår  

• Involvering af SAXO-instituttet i 3.g-AT 7 i oktober inspireret af de erfaringer vi 
fik ved besøg på ECLA Berlin i efteråret 2010  

• Planlægning og afvikling af MUN-projekt for hele 2.g-årgangen på Rysensteen 
foråret 2012 • Udvikling af en strategi for søgning af fondsmidler til støtte for 
hele citizenship-projektet  

• Netværksopbygning med erhvervsliv på de respektive partnerskoledestinationer 
til understøttelse af elevernes indsigt i globaliserede erhvervsmuligheder   

 
Status/effekt   
Der er etableret en stabil kontakt til de ti partnerskoler og udarbejdet en konkret 
beskrivelse af citizenshipprogrammet i form af en ”læreplan”. De øvrige af 
ovenstående handlinger er fuldført, og citizenshipprogrammet er implementeret i 
skolens organisation.    
 
Evaluering - Citizenshipprogrammet Alle ovennævnte bullits er enten gennemført eller 
påbegyndt. Således er planen for profilering af Rysensteen med Global Citizenship 
Program som del af almendannelsen implementeret. Men – arbejdet med 
programmets læreplan udarter sig forskelligt for hvert partnerskolesamarbejde, da vi 
har erkendt, at strukturerne for highschool-uddannelserne tager sig meget forskelligt 
ud rundt om i verden. Det bøjer vi naturligvis programmet efter.   
 
Arbejdet med fondsansøgninger er sammen med en tættere kontakt til 
erhvervsvirksomheder først påbegyndt i slutningen af skoleåret. Dette arbejde vil 
derfor have stor prioritet i skoleåret 2012-13.    
 
Inddragelse af citizenship-perspektivet i fagene er et nyt og stort arbejde for lærerne. 
Der har derfor været arbejdet ihærdigt på at få vidensdelt erfaringerne. En ny 
organisationsstruktur, som er påbegyndt udarbejdet i skoleåret 2011-12 vil 
forhåbentlig afhjælpe udfordringerne og understøtte den enkelte lærer i arbejdet med 
programmet – både fagligt som tværfagligt.    
 
Allerede gennem det første år med programmet har internationaliseringen fyldt meget 
både for elever, lærere, administration og ledelse. Både gennem det konkrete 
arbejde, men også ved en løbende flow af gæster fra mange verdenshjørner. Dermed 
har fokus på kulturmødet nu sat sit præg på Rysensteen Gymnasium.    
 
 
Resultatmål 4  
Udarbejdelse af strategi for Campus-Rysensteen inkl. Hvide Kødby    
 



Indikator   
De udfordringer, der er forbundet med, at Rysensteen Gymnasium nu er en reel 
Campus på Vesterbro, stiller store krav til administrationen. Derfor vil vi i skoleåret 
2011-12 arbejde på at skabe gode rammer for en velfungerende Campus med 
indbygget servicering af elever og lærere samt stimulering af læringsmiljøet på alle 
skolens lokaliteter. Samtidig vil vi – hvis reglerne om ammoniakanlægget i Hvide 
Kødby åbner for det – udvide vores bygningsmasse på Flæsketorvet til også at rumme 
et læringslaboratorium for sciencefagene.   
 
Formål   
At sikre sammenhængskraften for Rysensteen Gymnasium og udvide mulighederne 
for sciencefagene. Handling: Der gennemføres en evaluering blandt elever og lærere 
på Rysensteen for at indsamle erfaringer med campus-miljøet. På baggrund af 
erfaringerne analyseres behovene for bemanding af lokaliteten Hvide Kødby, så der 
kan støttes op om de behov, som elever og lærere har på adressen, så aktiviteten 
understøttes på samme måde som undervisningen bliver i Hovedbygningen. Der 
ansættes de af analysen fremkomne ekstra kræfter.  
I samarbejde med arkitektfirmaet JJW indrettes sciencelaboratorier samt andre 
lokalerne på 2. Sal i Hvide Kødby, hvis omstændighederne tillader det   
 
Status/effekt  
Evaluering om Campus Rysensteen er gennemført, og rammerne for en velfungerende 
enhed er etableret. De pædagogiske muligheder i Hvide Kødby anvendes naturligt af 
lærere og elever. Udvidelse med de 1200 ekstra kvadratmeter i Hvide Kødby foregår 
indenfor en økonomisk ansvarlig ramme.   
 
Evaluering – Campus Rysensteen  
Kompetenceprogrammet 2009-12 har medvirket til, at lærerne udnytter de didaktiske 
muligheder, som indretningen af Det lærende Laboratorium i Hvide Kødby lægger op 
til. Erfaringsopsamlinger gennem året har sikret, at indretningen er forbedret, og der 
er generelt en stor tilfredshed med at undervise der. Udbygningen af 
sciencelaboratorierne har beklageligvis ligget i dvale pga. problemer med 
køleanlægget i hele Hvide Kødby, men ved skoleårets slutning ser det ud som om der 
kommer en løsning i i efteråret 2012, så indretningen skal komme i gang. 
 Administrativt har der gennem skoleåret været markant administrativt fokus på at 
understøtte aktiviteten i Hvide Kødby for at både elever og lærere stadig opfatter en 
samlet helhed omkring skolemiljøet.    
 
Resultatmål 5   
Styrkelse af såvel leadership som management på Rysensteen Gymnasium   
Indikator   
Udvidelsen af Rysensteen Gymnasium til et 10-spors gymnasium forankret i en 
campus spredt over dele af Vesterbro skal sikres gennem såvel styrkelse af leadership 
som management.   
 
Formål  At skabe en robust og velfungerende administration og ledelse for Rysensteen 
Gymnasium udviklet til en uddannelsesinstitution med mange tilbud til unge.   
 
 
 



Handling  
• En velfungerende administration sikres som nævnt under mål 4  
• En analyse af skolens organisationsstruktur med efterfølgende revision til fordel 

for styrkelse af skolens sammenhængskraft samt en sikring af at god intern 
kommunikation og medinddragelse af alle skolens parter i en effektiv ramme  

• Styrkelse af det økonomiske grundlag fx gennem sikring af GSK-udbud, 
fondsansøgninger og generel stram styring af økonomien  

• Udnyttelse af skolens fysiske rammer til aktiviteter, der styrker elevernes 
trivsel og studiekompetence  

• Udnyttelse af skolens fysiske rammer også til anvendelse for eksterne 
interessenter   

 
Status/effekt August 2012 er ovenstående 5 indsatsområder gennemført. 
 
Evaluering – styrkelse af leadership og management  
Styringen af Rysensteen med den markante udvidelse i såvel elevmasse, som 
bygningsmasse har gennem skoleåret 2011-12 været et stærkt indsatsområde. Med 
ansættelsen af ny økonomi- og administrationschef, udvidelse af 
ejendomsadministrationen samt etablering af administrativt lønfællesskab med KVUC 
er der skabt rammer for tættere styring og øget robusthed. Dette understøtte såvel 
økonomisk styring som øget servicering og styring af aktiviteterne på skolen. Samtidig 
er arbejdet omkring implementering af en ny organisationsstruktur igangsat. Et 
arbejde, der inddrager alle skolens ansatte inkl. eleverne.  Effekten af disse indsatser 
resulterer i mulighed for øget delegering med basis i afklarede rammer såvel 
økonomisk som indholdsmæssigt.     
 
Resultatløn Det maximale beløb der kan udbetales i resultatløn er på 120.000 kr. 
Resultatlønnen udbetales i september måned 2012   
 
Resultatvurdering og evaluering  
Der vil i kontraktperioden være løbende dialog imellem rektor og bestyrelsesformand 
om status for målopfyldelsen.  Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, 
der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. I rapporten beskriver 
rektor i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. På baggrund af rapporten og 
efter bestyrelsesformandens/formandskabets dialog med rektor beslutter 
bestyrelsesformanden/formandskabet, i hvilken grad der er sket målopfyldelse af 
kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. Ved fratrædelse i 
kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden/formandskabet efter indstilling fra 
rektor i hvilken udstrækning, at målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik 
på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer 
bestyrelsesformanden/formandskabet ved periodens udløb resultatkontraktens 
opfyldelsesgrad.   
 
Kontraktændringer  
Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer 
af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og når parterne er enige herom. Begge 
parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. Ændring af 
resultatlønskontrakten kan f.eks. blive aktuel, hvis grundlaget for de resultat-mål, der 
er sat op for rektor, ændres som følge af, at bestyrelsen beslutter at prioritere andre 
indsatsområder højere eller på grund af udefrakommende omstændigheder.      



København, september 2012   
 
På bestyrelsens vegne  
 
Formand Bjarne Lundager Jensen  
Rektor Gitte Harding Transbøl 	  


