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RYSENSTEEN GYMNASIUM 
– et værdibaseret gymnasium med en international 
profil og høj faglighed



3

I et campus på Vesterbro ligger Rysensteen Gymnasium. Med 
3 x 13 klasser og omkring 1050 elever, fylder skolen meget i lo-
kalområdet omkring Kødbyen, hvor elever og ansatte dagligt 
bevæger sig mellem 4 lokationer: den gamle hovedbygning 
fra 1881 i Tietgensgade, DGI-byen med idrætsundervisning, 
morgensamling og større arrangementer ligeledes i Tietgens-
gade, staldbygningerne i Brune Kødby med scienceundervis-
ning samt mere end 4000 m2 nyindrettede lokaler i Hvide 
Kødby, med plads til projekter og nye undervisningsformer.

Rysensteen Gymnasium skabte sin vision tilbage i 2008.  
Den har 4 ben:

• VIDEN
• LÆRING
• DEMOKRATI
• FÆLLESSKAB

og disse har siden dannet rammen om alle tiltag på skolen.

Rysensteen Gymnasium er det eneste gymnasium i Danmark 
med en ministerielt anerkendt international profil, som alle 
skolens elever er en del af. Ud over den gængse læreplan for 
STX har vi på Rysensteen en læreplan for Global Citizenship 
Programme, der gennem gymnasiet udvikler elevernes med-
borgerskab og verdensborgerskab. Profilen er udviklet gen-
nem de seneste 6-7 år, og udspringer af flg. del af visionen:

VIDEN
Rysensteen er kreativ faglighed. Viden med globale  
ambitioner.

På samme måde tager Rysensteens høje faglige niveau ud-
gangspunkt i vores vision. Alle elever på Rysensteen skal være 
parat til at udfordre sig selv og dermed leve op til visionen om:

LÆRING
Rysensteen skaber fremtiden i et engagerende  
læringsmiljø med mod til forandringer. Vi stiller 
krav. Vi står på tæerne. Alle skal lære.

Men det ambitiøse læringsmiljø kan ikke stå alene. Det byg-
ger på nogle grundlæggende værdier, som lærer eleverne, 
at hensynet til hinanden og forståelsen for forskelligheder 
er grundpiller i et læringsfællesskab og i samfundet i øvrigt. 
Derfor har vi skabt værdisættet NORA – der står for Nysger-
righed – Ordentlighed – Rummelighed og Ansvarlighed. 
Med disse værdier i rygraden håber vi at alle kan leve op til 
visionens sidste to ben:

DEMOKRATI
Rysensteens elever, lærere, øvrige ansatte og  
ledelse former hverdagen i et levende demokrati, 
der skærper ansvar og medindflydelse.

FÆLLESSKAB
Rysensteen fastholder det varme fællesskab, der 
bygger på tryghed, originalitet og rummelighed 
– med plads til at forme sig selv med andre – i en 
intens atmosfære, der gør det spændende at lære. 

Som student fra Rysensteen Gymnasium får man således 
meget med i bagagen sammen med sin studentereksamen. 
Den høje faglighed understøttes af en almendannelse med 
fokus på BÅDE rettigheder og pligter. Formet gennem en 
erkendelse af globaliseringens udfordringer og muligheder. 

Læs mere om det konkrete indhold i denne folder. Og opstår 
der spørgsmål så ring meget gerne på 33 24 43 11 eller søg på 
Rysensteen Gymnasiums hjemmeside www.rysensteen.dk

Miljøcertificeret tryksag 
Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri 

Layout: tegnestuentrojka.dk
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Formålet med Global Citizenship Programme (GCP) er at lægge grun-
den til en verdensborgerdannelse hos Rysensteens elever og udvikle 
en internationalt orienteret faglighed. GCP er en integreret del af alle 
fag, tværfaglige forløb og en række frivillige aktiviteter, og har sin egen 
lære- og progressionsplan http://rysensteen.dk/l-replan-og-vejledning. 

Alle elever på skolen –  uanset valg af studieretning – gennemfører pro-
grammet som en del af deres gymnasieuddannelse, og programmets 
ambition går på to ben: 

1. Verdensborgerskab – globalt ansvar 
Dannelsesidealet i GCP er verdensborgeren. Hermed mener vi en 
borger, som har evnerne og modet til at reflektere over både egne 
og andres værdier i mødet med fremmede kulturers mangfoldighed. 
Som med stærk forankring i egne demokratiske værdier respekterer 
forskelle i tradition, sprog, religion, vaner og livsform, og er indstillet 
på – forskellene til trods – at forstå og tage ansvar for løsningerne på 
aktuelle globale problemstillinger.

Mødet med andre kulturer sker særligt i samarbejdet med vores 13 for-
skellige partnerskoler, som er fordelt over 5 kontinenter. Et samarbejde, 
som bl.a. indbefatter, at alle elever besøger en af partnerskolerne og 
bor på home stay hos en “buddy” fra partnerskolen, og åbner dørene til 
deres hjem, når deres “partnerskole-buddies” besøger Danmark. 

Det globale ansvar gøres konkret i GCP-undervisningen gennem et 
stærkt fokus på FN og FNs 17 verdensmål. Allerede i 1.g's grundforløb 
introduceres eleverne for verdensmålene i et tværfagligt forløb, der 
bl.a. indbefatter besøg i FN-byen og oplæg fra ledende danske FN-folk 
og prominente politikere som fx. Mogens Lykketoft. Når grundforløbet 
er afsluttet integreres verdensmålene løbende i den fag-faglige og 
tværfaglige undervisning på tværs af alle fakulteter igennem alle 3 
gymnasieår.  
 

Rysensteens profil:  
GLOBAL CITIZENSHIP 
PROGRAMME

VI
DE

N
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2. International faglighed  
– egne muligheder
Det overordnede formål med den internationalt oriente-
rede faglighed på Rysensteen Gymnasium er at forbe-
rede eleverne på og motivere dem til at læse videre på 
udenlandske uddannelsesinstitutioner, søge arbejde i 
virksomheder, der opererer på et internationalt marked 
og udfolde deres evner for innovation og iværksætteri på 
tværs af landegrænser.

Global Citizenship Programme fremmer disse mål på 
forskellig vis. I den “almindelige undervisning” inddrages 
løbende globale, regionale og nationale faglige perspek-
tiver, der passer på klassernes partnerlande og studieret-
ninger. Udvekslingen med partnerskolerne i hele verden 
styrker elevernes interkulturelle kompetencer, som er 
afgørende for at klare sig på uddannelser i udlandet og i 
internationalt orienterede virksomheder. Og endelig for-
bereder en række internationale talentprogrammer også 
Rysensteens elever på at klare sig i den hårde globale 
konkurrence om uddannelses- og arbejdspladser. Blandt 
disse er bl.a. et 14 dages sommerferiekursus, der hjælper 
særligt interesserede elever med at søge optagelse på 
amerikanske og britiske topuniversiteter. Kurset afholdes 

VIDEN

af studerende fra bl.a. Oxford, Columbia og Harvard Uni-
versity og har fokus på at klæde Rysensteens elever på til 
at klare de såkaldte SAT's, skrive de engelske essays, som 
universiteterne kræver, og søge om scholarships. 

“Jeg meldte mig til Rysensteen Gymnasiums SAT-kursus, 
pga. mit udvekslingsår i USA i 13/14. Dette ophold var en 
oplevelse, der udfordrede min opfattelse af verden, både 
på et personligt men lige så meget på et akademisk plan.

USA bliver ofte betragtet som landet, hvor mulighederne 
er uendelige. Valget af universiteter er ingen undtagelse 
og ansøgningsprocessen kan virke uoverskuelig uden 
eksperthjælp. 

I løbet af Rysensteens SAT-sommerkursus lærte vi blandt 
andet, hvordan man optimerer sin tid i SAT-testen, finder 
frem til sine kompetencer og skriver et personligt essay, 
der er fundamentet for den gode ansøgning. Alle os, der 
gennemførte kurset, er nu enten i gang med eller på 
vej til at søge om optagelse på amerikanske og britiske 
universiteter.”
Malou 3t
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Forløbet
Rysensteen Gymnasium har 13 Global Citizenship Pro-
gramme partnerskoler fordelt på 12 lande: Kina, Singa-
pore, Indien, Tyrkiet, Egypten, Spanien, Island, USA (2), 
Canada, Argentina, Rusland og Sydkorea. Hver enkelt af 
vores 13 årgangsklasser er tilknyttet en af partnerskolerne 
og arbejder med partnerskolelandet som et perspektiv 
gennem hele gymnasieforløbet. Dette sker gennem en 
særlig toning i forhold til partnerskolelandet i fagene, 
i tværfaglige projekter og endelig med besøg i 3.g på 
partnerskolen samt genbesøg fra partnerskolens elever. 
I forbindelse med undervisningen inddrages eksterne 
samarbejdspartnere fx virksomhedsrepræsentanter, 
iværksættere eller forskere.

Det regionale og nationale perspektiv på partnerlandene 
går i GCP hånd i hånd med et globalt perspektiv. Dette 
perspektiv udfoldes gennem en række tværfaglige forløb, 
som bl.a. fokuserer på at forstå sig selv i en globaliseret 
verden, mødet mellem kulturer, FNs 17 verdensmål og 
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også indbefatter vores eget RysMUN (en simulering af 
en FN generalforsamling) med besøg fra mange af vores 
partnerskoler. Både det nationale, det regionale og det 
globale tones i retning af udvalgte emner/nøgleproble-
mer, der er særligt relevante for studieretningen.

Elevernes GCP-læring evalueres på forskellig vis. Bl.a. gen-
nem feedback på GCP-dokumentarfilm, en evaluerings-
samtale i kulturforståelse i 3.g og ikke mindst gennem 
elevernes refleksioner over egen læring i en personlig 
log-bog, som udfyldes løbende over de 3 år på Rysensteen.

GCP-studieturene til partnerlandene er en meget central 
del af programmet. Der er i denne forbindelse etableret 
en opsparingsordning, som alle deltager i fra gymnasie-
start. Vi appellerer også til, at alle klasser arbejder på at 
samle penge ind til udvekslingsrejsen. For familier med 
økonomiske vanskeligheder er der mulighed for at søge 
tilskud til rejsen.
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Vi stiller krav
Vi står på tæerne
Alle skal lære

På Rysensteen kræver vi af os selv og hinanden, at vi konstant står på 
tæerne. Den pædagogiske og didaktiske praksis udvikles hele tiden 
gennem inddragelse af nyeste videnskabelige undersøgelser, lærer til 
lærer feedback og samarbejde med eksterne eksperter. I øjeblikket har 
vi gymnasieforskeren, Steen Beck, tilknyttet. Han understøtter skolens 
lærere og ledelse i at skabe en særlig Rysensteen model for tidens store 
pædagogiske satsning  – Synlig Læring – hvor det stærke fokus på mål-
barhed og feedback i denne tilgang til undervisning sammentænkes 
med den demokratiske dannelsestanke, der er så vigtig for Rysensteen i 
almindelighed og Global Citizenship Programme i særdeleshed. 

Samarbejdet med Steen Beck har bl.a. medført et øget fokus på og  
professionalisering af løbende feedback på elevernes læring. Hver en-
kelt elev understøttes i sin personlige læringsprogression – herunder de 
skriftlige kompetencer – ved at eleverne sidder på skolen og arbejder 
med deres afleveringer, mens læreren fungerer som coach.

Som elev på Rysensteen vil man altså møde omkring 95 dedikerede 
lærere, der arbejder hårdt på at tilbyde den bedst mulige undervisning, 
og dagligt står parat til at udfordre og understøtte vores elever. Det kan 
dårligt undgå at smitte. Særligt når man også møder 2.g og 3.g elever-
ne, der går til undervisningen med samme seriøsitet og nysgerrighed 
som deres lærere, og derved skaber rammerne for den høje faglighed 
og kreative læring, der er Rysensteens særkende.  

Dagligdag på Rysensteen Gymnasium

LÆ
RING
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Lektiecafe
På Rysensteen understøttes læringen af frivillige lektieca-
feer. Flere gange om ugen er der lektiecafé i biblioteket på 
3. sal, hvor faglærere og studerende er til rådighed med 
hjælp og vejledning. Der veksles mellem korte lektiecaféer 
og lange skriveværksteder, hvor der er tid til fordybelse 
med de skriftlige opgaver. 

Det er ikke kun elever, der har brug for hjælp, som sidder 
og hygger sig med te og brød efter skoletid. Det er lige  
så ofte elever, der bruger lektiecaféerne som mulighed  
for at forberede lektielæsning i fællesskab med kamme-
raterne og elever, som ser lektiecaféen som en god mulig-
hed for at få lavet afleveringer i en rolig og koncentreret 
atmosfære. 

Talentprogrammer og andre individuelle 
tilbud på Rysensteen Gymnasium
På Rysensteen gør vi en indsats for, at vores mange elever 
med fagligt overskud får mulighed for at udvikle sig 
yderligere. Vi tilbyder f.eks. masterclasses, konkurrencer 
og talentprogrammer, som man kan udtages til eller blot 
deltage i.

Rysensteen har et tæt samarbejde med universiteter, 
så udfordringerne undervejs i gymnasieforløbet også 
målrettes videregående uddannelser. Vi inviterer hvert år 
forskere og specialister til at holde oplæg på temadage 
om alt fra rumforskning til demokratiske udfordringer i 
Mellemøsten. 

MEP og MUN
Som en del af vores Global Citizenship Programme satser 
vi stærkt på de politiske simulationsspil MEP, Model 
European Parliament, og MUN, Model United Nations. Her 
har eleverne mulighed for at få adgang til en helt unik og 
international oplevelse. Der afholdes både MUN og MEP 
konferencer flere gange årligt, hvor diskussionslystne ele-
ver på 16-19 år af mange forskellige nationaliteter delta-
ger, og der debatteres livligt om højaktuelle temaer i regi 
af hhv. EU og FN. Vi deltager i skoleåret 2016-17 i en række 
MUN og MEP i både Danmark og udlandet og afholder i 
foråret 2017 også vores eget årlige RysMUN for alle 2.g-
elever samt elever fra mange af vores 13 partnerskoler.

LÆ
RI

NG
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RysMUN – for  alle 2.g elever 
En gang om året bliver Rysensteens lokaler på Flæsketorvet 
i Kødbyen forvandlet til en simulation af FN kaldet RysMUN. 
I løbet af de to dage konferencen foregår, har eleverne på 
forhånd fået tildelt et medlemsland, som de skal repræsen-
tere i en specifik komité. Her skal de så vidt muligt finde frem 
til en løsning på nogle udvalgte konflikter, der findes i verden. 
De mange komitéer diskuterer så forskellige emner som kvin-
derettigheder og miljøpolitik, samt formulering og specifikke 
retningslinjer for håndtering af atomvåben. 

RysMUN er primært arrangeret af engagerede elever fra 
2. og 3. årgang. Sidste år havde RysMUN besøg af tidligere 
klima-og energiminister Martin Lidegaard, som holdt en af 
åbningstalerne for konferencen. Desuden har vi også tidligere 
haft besøg af FN’s tidligere præsident for generalforsamlin-
gen Mogens Lykketoft. RysMUN giver eleverne indblik i hvor-
dan FN fungerer, og giver samtidigt mulighed for at kunne 
forbedre deres argumentations- og samarbejdsevner. Under 
konferencen deltager der også jævnaldrende udenlandske 
elever, og derfor foregår alle debatter også på engelsk. På 
sidstedagen i konferencen bliver der afholdt en afskedscere-
moni, hvor der er afsluttende taler og den bedste delegerede 
fra hver komité bliver udnævnt og vinder en pris. 
Mette 3e

LÆ
RING
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Holland – en mulighed i 1.g  
Interesserede Rysensteener-elever besøger partnerskolen 
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum i slutningen af efteråret 
og deltager i udvekslingsprogrammet sammen med 
hollandske elever fra partnerskolen. Eleverne bor hos 
værtsfamilier under opholdet. Programmet er spæk-
ket med spændende aktiviteter og udflugtsmål såsom 
besøg på Fredspaladset, hvor Den Internationale Domstol 
har til huse, virksomhedsbesøg i Shells hovedkvarter, 
dagsudflugt til Amsterdam og besøg af en lokalpolitiker. 
Udvekslingen munder ud i, at eleverne skal udarbejde et 
projekt. Disse projekter påbegyndes i Haag og afsluttes 
i København, når de hollandske elever til foråret kom-
mer på genbesøg til Rysensteen Gymnasium. Grupperne 
undersøger forskellige selvvalgte emner som fx ungdoms-
kultur, klimaforandringer eller national identitet, og fokus 
er på forskelle og ligheder mellem Holland og Danmark. 
Ud over at give eleverne en stor oplevelse ved at lade 
dem blive en del af den hollandske hverdag, dygtiggøres 
eleverne i at udvælge og indsnævre emner, lave problem-
formuleringer og udarbejde kvalitative og kvantitative 
undersøgelser. Og så får eleverne en masse gode holland-
ske venner.
Amalie Zeeman, lærer – Samfundsfag og Naturgeografi 

 
Deltagelse i CIEC – en mulighed undervejs
“Som deltagende i CIEC-forløbet sidste år, udviklede jeg 
mig både fagligt, socialt og kreativt. Jeg havde ansøgt 
uden at vide meget om programmet, kun at det omhand-
lede innovation, entreprenørskab og kreativt arbejde 
– ting som jeg finder meget spændende. Mit år på CIEC 
var således fyldt med dedikation til udarbejdelse af apps, 
plantning af frø i plastflasker og mulig socialrevolution 
med nytænkende bænke. Jeg lærte altså at gå fra tossede 
idéer til reelle produkter, og i processen fik jeg udvidet 
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min sociale omgangskreds, min tilgang til projekter (både 
kreative og faglige) og så fik jeg i bund og grund en tørst 
for læring som var helt ny for mig. Opsummeret var 
CIEC altså et kreativt sidespring for mig – en person der 
savnede nye (og kreative) tilgangsmetoder til problemer 
– samt gav mig en idé om hvad jeg måske vil læse videre 
med i fremtiden.”
Johanna 3u

Scienceelever vinder tur til ESA
Vinderne af Mars innovationskonkurrencen 2015 kom i ef-
teråret 2016 på tur til det europæiske rumcenter i Leiden, 
Holland. Vinderne var Kai, Nora, Sina og Mikela fra 3x og 
Frederik, Leah og Clara fra 3t. Vinderprojekterne under-
søgte brugen af 3d printer og muligheden for at udvinde 
methan på Mars. På rumcentret så vi, hvordan 3d print er 
ved at blive udviklet, så robotter kan bygge månebaser og 
astronauter kan printe værktøj og reservedele.
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Rysensteens debatklub  
– for alle på tværs af årgange
Rysensteens debatklub blev stiftet i 2015 og er et tilbud til 
alle elever, der er interesserede i at diskutere alt fra politik 
og feminisme til filosofiske principper. Til debat bliver 
hvert hold givet en holdning, de skal argumentere for 
imod et andet hold – for eksempel “Må staten masseover-
våge?”. Her øves der så retoriske kneb, kritisk tænkning og 
hvor god man er til at argumentere for en holdning, man 
ikke nødvendigvis har. 

LÆ
RING

Luca 2f: “Udover at debat altid er vanvittig sjovt, giver det 
mig rigtig meget fagligt. Fx har arbejdet med at opbygge 
mine argumenter hjulpet mig til at kunne skrive mine 
afleveringer hurtigere og gøre dem mere præcise”. 

Rysensteen kommer for 3. år i træk til at have en debat-
tør på landsholdet til verdensmesterskaberne i Bali 2017, 
og afholder for første gang også selv “Nordic Schools 
Debate Championship” i foråret 2017, hvor internationale 
studerende fra hele Europa kommer til Rysensteen for at 
debattere. 
Clara 3u
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Rysensteen Gymnasium har en levende og engagerende 
skolekultur. Den understøttes gennem elevernes delta-
gelse i den formelle organisation men bestemt også i de 
mange uformelle elevudvalg, der hvert år giver vores ele-
ver mulighed for at deltage i diverse fællesskaber. Disse 
fællesskaber understøtter den sammenhængskraft, der er 
helt afgørende for en velfungerende skole på over 1000 
elever! Men de mange fællesskaber på tværs af skolen 
styrker samtidig også elevernes demokratiske dannelse 
gennem en bevidstgørelse om demokratiets muligheder 
og spilleregler.

NORA – en værdibaseret tilgang
Siden august 2015 har NORA været en integreret del af 
Rysensteen Gymnasium. NORA står for Nysgerrighed, 
Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed og rum-
mer i al sin korthed de bærende værdier på skolen. NORA 
bygger videre på Rysensteens mangeårige værdigrundlag 
og forsøger at favne den stemning, som af mange elever 
også kaldes Rys-ånden. NORA er Rysensteen! Vi forventer 
derfor også, at alle – elever som ansatte – lever op til de 
fire centrale værdier i deres møde med hinanden og med 
den omverden, de møder gennem besøg i ind- og udland.

 
NORA og den digitale verden
Moderne fællesskaber eksisterer ikke kun i det fysiske 
rum. Tværtimod kommunikeres der som aldrig før digitalt 
– ikke mindst på de sociale medier. På Rysensteen Gymna-
sium arbejder vi fra dette skoleår målrettet med at bringe 
NORA ind i den digitale verden og sætte fokus på digital 
dannelse. Vi har i år valgt at se på den etiske side, og alle 
elever og alle lærere inddrages i debatter på kryds og 
tværs om vores adfærd på nettet. Det hele blev kickstartet 
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En rig skolekultur der styrker 
ansvar og medindflydelse

i august, hvor professor og leder af Center for Information 
og Boblestudier på Københavns Universitet Vincent Hen-
dricks gav alle 2.g klasser et forrygende oplæg med fokus 
på adfærd på de sociale medier. Efter debatter mellem 
1. og 2.g klasser fik 3.g’erne besøg af Emma Holten, der 
delte sine erfaringer med internetmobning. Efter endnu 
et besøg af Vincent Hendricks i forårssemesteret samler vi 
op på de mange inputs og udarbejder et kodeks for digital 
adfærd på Rysensteen Gymnasium samt materiale til 
brug for de kommende årgange.

Elevinvolvering på Rysensteen  
Gymnasium
Demokratisk dannelse sætter fokus på sammenhængen 
mellem indflydelse og ansvar. Det kræver åbenhed og 
tid at få et levende demokrati i en stor organisation til 
at fungere. Det arbejder vi målrettet med på Rysensteen 
Gymnasium – både som tema i undervisningen og på 
vores egen træningsbane i skolen. Derfor er der pligt til at 
engagere sig i skolens liv.
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DEM
OKRATI OG FÆLLESSKAB

ledelsen, ligesom at ledelsen også deltager i nogle af 
elevrådsmøderne med kort information eller i drøftelse af 
vigtige punkter.

Elevrådet arrangerer de såkaldte “demokratidage”, hvor 
elevrådet sætter diverse temaer på dagsorden med work-
shops, der pirrer nysgerrigheden og udvikler forståelsen 
for problemstillinger vedrørende alt fra sundhed til films 
rolle i demokratiet, fra ungdomspolitikerdebat om SU til 
UngEnergi og bæredygtighed.

På den årlige elevrådsweekend, hvor alle elevrådsre-
præsentanter deltager, fastlægges rammerne for det 
kommende års arbejde. Endvidere vælger elevrådet 
repræsentanter til flere organisatoriske udvalg på Rysens-
teen Gymnasium. Her inddrages eleverne i arbejdet med 
at udvikle og evaluere diverse tiltag inden for skolens 
indsatsområder – f.eks. inden for skolekulturen, hvor der 
i dette skoleår har været fokus på at styrke Rysensteens 
berømte morgensamlinger, digital dannelse, frivillighed i 
et medborgerskabsperspektiv og en sund skolekultur.

Demokratiet praktiseres konkret og på flere niveauer, 
der starter med det nære, nemlig klassediskussionen – 
og bevæger sig ud på helskoleniveauet. Alle klasser har 
jævnligt en skemalagt klassens time til at diskutere dels 
emner, som har relation til hele skolen, dels emner, som 
vedrører klassen internt – det kan være klasserumskultur, 
afleveringsprocedurer, og det kan være en diskussion af, 
hvordan de grundlæggende værdier på Rysensteen kom-
mer til udtryk.

Elevrådet er et aktivt og samlende organ på Rysensteen.  
Et absolut selvkørende råd med forretningsorden, selv-
stændig økonomi, prioriterede indsatsområder og ud-
delegering til involverede arbejdsgrupper. Hver klasse har 
to repræsentanter siddende i elevrådet, men alle elever er 
velkomne til at deltage i møderne. Der er i mange klasser 
skarp konkurrence om valget af repræsentanter. Elevrå-
det og dets forskellige arbejdsgrupper har ligeledes brug 
for, at klasserne afklarer deres holdning til de emner, der 
tages op i organisationen og på de fællesmøder på skolen, 
som elevrådet arrangerer – også dette foregår typisk i 
klassens time. Formandsskabet er i løbende kontakt med 
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Fælleskaber understøtter elevtrivslen
På Rysensteen Gymnasium er fællesskabet naturligt fun-
deret i undervisningen og i alle de aktiviteter, der foregår 
omkring det faglige. Der tages udgangspunkt i den første 
mindre enhed, som eleverne vil møde, når de begynder 
efter sommerferien.  I forbindelse med gymnasiereformen 
vil alle 1.g elever blive placeret på midlertidige hold i de 
første måneder og først komme i deres studieretnings-
klasse omkring 1. november. Det betyder, at vi i den første 
tid har fokus på at skabe tryghed omkring den enkelte og 
introducere til det store fællesskab og vores skolekultur. 
I dette skoleår har vi haft stor succes med at deltage i et 
samarbejde – “Netwerk”, der netop sætter fokus på at 
alle inkluderes i et fællesskab. Der arbejdes med makker-
skaber og makkerskabsgrupper med blik for den enkelte i 
fællesskabet. Dette samarbejde vil fortsætte som et trygt 
element i forbindelse med overgangen til gymnasiet – 
også for årgang 2017 - 2020.

I løbet af et skoleår møder eleverne på tværs af klasser 
og årgange en række forskellige aktiviteter, der gennem 
fælles oplevelser styrker de faglige og sociale fællesska-
ber. Ud over vores fast tilbagevendende morgensamlinger 
i DGI-byen, hvor hele skolen et par gange om måneden 
mødes til udveksling af informationer, underholdende 
indslag og selvfølgelig en fælles sang, er der arrangemen-
ter for flere klasser sammen, årgange, studieretninger 
eller hele skolen.

I efteråret 2016 har vi ud over besøg af Vincent Hendricks 
til alle 2.g-klasserne og Emma Holten til alle 3.g-klasserne 
i forbindelse med vores indsats omkring digital dannelse 
også haft besøg af kommentator Mads Fuglede. Han 
sørgede for en spændende optakt til det amerikanske 
præsidentvalg for alle samfundsfaglige klasser. Præsi-
dentvalget blev i øvrigt fulgt intenst igennem valgnatten 
i vores lokaler på Flæsketorvet, hvor elever med lyst til 
sammen at følge valget havde mulighed for at overnatte! 
Det blev en bragende succes – ikke mindst på grund af 
RYS-United, et elevudvalg, der med stort engagement 

sørgede for den praktiske del af arrangementet. Den 1. no-
vember blev årets sciencedag for alle 2.g-klasser afviklet 
med oplæg af eksperter og workshops om genteknologi, 
og i december fik alle 1.g-klasser besøg af Drug Rebels, 
som satte fokus på rusmidler – blot for at nævne nogle af 
de større arrangementer.

Helt centralt i det stærke sociale fællesskab blandt elever-
ne på Rysensteen Gymnasium står de mange selvstyrende 
elevudvalg. Festudvalget samler naturligt mange elever, 
der står for at planlægge og gennemføre skolens fester i 
og omkring den gamle stemningsfulde sal i Tietgensgade 
– naturligvis i samarbejde med ledelsen. Elevkælderen 
med sit helt særlige miljø i Tietgensgade er et naturligt 
samlingssted for alle elever og drives af et særligt elev-
udvalg, der også er med til at arrangere enkelte caféefter-
middage i løbet af skoleåret.
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Mange andre elevudvalg er med til at præge skolens liv i 
løbet af skoleåret – nogle eksisterer kun kort tid, og andre 
går i arv fra generation til generation. Operation Dags-
værk, Skitursudvalget og Musicaludvalget er eksempler 
på udvalg, der har overlevet i flere generationer. Rysen-
steens skoleblad Kanylen, LAN-udvalget, Filmklubben og 
RYS-United er eksempler på nyere udvalg, der er ved at 
finde fodfæste i skolekulturen.

En særlig plads i mange rysensteeneres hjerte har Mamse, 
som er et lille udvalg bestående af et par elever, der laver 
sunde og billige frokostretter til skolens elever, der på 
tværs af klasser og årgange samles til en hyggelig frokost 
om fredagen.

De kreative fællesskaber, der krydser hinanden i sam-
menhænge, der ligger udenfor klassernes rammer, giver 
eleverne mulighed for at møde hinanden og have det 
sjovt sammen. Den tryghed, der opstår heraf, er en vigtig 
værdi på Rysensteen.

Fælles for elevudvalgene på Rysensteen Gymnasium er en
inkluderende tilgang. Alle, der har lyst til at arbejde 
indenfor et interesseområde, har mulighed for at deltage. 
Det betyder i praksis, at der skabes mange kontakter og 
venskaber på tværs af klasser og årgange.
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Sundhed og bevægelse 
Vi tager sundhed alvorligt! Derfor arbejder vi målrettet 
med at skabe så gode rammer som muligt for et sundt og 
aktivt ungdomsliv. Vi sætter problemstillinger omkring 
alkohol på dagsorden i drøftelser med elever og forældre 
i diverse sammenhænge. Vi involverer løbende eleverne i 
revideringer af vores rusmiddelpolitik og sætter fokus på 
at forebygge fysisk og psykisk mistrivsel.  Og vi tilskynder 
til fysisk aktivitet gennem vores samarbejde med DGI-
byen om træningsmuligheder og gennem vores store 
program for frivillig idræt. Særligt det sidste trækker 
mange elever til hallerne i DGI-byen fredag eftermiddag, 
hvor man på kryds og tværs af klasser og årgange har 
mulighed for at spille bold, danse eller spille badminton – 
en rigtig god måde at kickstarte weekenden på!
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Grundforløb på Rysensteen
I forbindelse med gymnasiereformen kortes grundforløbet, 
og eleverne begynder deres gymnasietid på nogle foreløbige 
hold. I perioden august - oktober introduceres til skolekul-
turen og til Rysensteens Global Citizenship Programme. I et 
samarbejde med FN byen sættes der fokus på de 17 verdens-
mål og eleverne får i undervisningen en første fornemmelse 
af, hvordan der arbejdes med GCP i fagene. De vil i de første 
måneder blive introduceret til det naturvidenskabelige fag-
område gennem Naturvidenskabeligt Grundforløb, der er ob-
ligatorisk for alle, ligesom Almen Sprogforståelse vil være et 
centralt element, der giver et grundlag for de humanistiske 
fag. Fra slutningen af september introduceres alle elever til 
vores studieretninger, inden de tilbydes en vejledningssam-
tale og foretager deres valg af studieretning inden efterårsfe-
rien. Fra 1. november starter det egentlige studieretningsfor-
løb, og de endelige klasser etableres. I den forbindelse har vi 
naturligvis fokus på at få rystet de nye klasser godt sammen 
gennem aktiviteter, der understøtter det nye fællesskab.

På Rysensteen Gymnasium betyder gymnasiereformen ikke 
de helt store ændringer. Vi har altid udbudt solide og brug-
bare studieretninger og har mangeårige erfaringer med fag-
ligt samspil og studieretningstoninger. Men da studieretnin-
ger fra sommeren 2017 for alle andre studieretninger end de 
naturvidenskabelige kun skal tegnes af 2 studieretningsfag 
og ikke som tidligere af 3, vil der være studieretninger, hvor vi 
i forbindelse med elevernes valg i oktober vil bede eleverne 
om at afklare visse fagvalg, så vi kan danne klasser med 
optimale samarbejdsmuligheder på tværs af fag og i relation 
til vores særlige Global Citizenship Programme.

Studieretningsforløb på Rysensteen
På de følgende sider kan man læse om vores udbud af studie-
retninger inden for de 4 hovedområder; Samfundsvidenskab, 
science, sprog og musik. På alle studieretninger fortsætter 
eleverne med de fremmedsprog, som de har haft i grundsko-
len – engelsk og tysk/fransk. Der vil dog være mulighed for at 
udskifte tysk/fransk med kinesisk begyndersprog i en af vo-
res samfundsfaglige studieretninger gennem et særligt valg 
efter grundforløbet. Spansk begyndersprog findes kun i den 
sproglige studieretning og er et studieretningsfag. Der vil li-
geledes være mulighed for at vælge et ekstra A-niveaufag fra 
start i forbindelse med det  samfundsvidenskabelige område, 
ligesom at der også her tilbydes Idræt B som valgfag fra be-
gyndelsen af studieretningsforløbet. Det skal understreges, 
at 5 A-niveau fag fordrer et fagligt overskud hos eleven.

Fælles for alle studieretninger er, at de lige fra begyndelsen 
arbejder fokuseret med det internationale perspektiv gen-
nem Global Citizenship Programme. Der er fokus på globale 
problemstillinger og på kulturforståelse, og alle forberedes til 
det konkrete kulturmøde med partnerskolen i begyndelsen 
af 3.g.

 
 
 
 
 

Grundforløb og studieretninger
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2. Idræt B vælges som valgfag:
Samspillet mellem samfundsfag A, engelsk A og idræt B vil 
med denne variant give mulighed for at se nærmere på for-
holdet mellem identitet, krop og kultur – og på emner som fx 
doping og folkesundhed – både i tal og ud fra etiske aspekter. 
Idræt er et fag, der vægter den praktiske såvel som den teo-
retiske del af kropslig viden, mens engelsk og samfundsfag 
belyser krop og kultur gennem fx litteratur, statistik og såvel 
sociologisk som økonomisk teori. Vi vil også arbejde med 
livsstilssygdomme, som i et globalt perspektiv er en af dette 
århundredes største sundhedsmæssige udfordringer. 

Samfundsvidenskabelige 
studieretninger på Rysensteen

SAMFUNDSFAG A OG ENGELSK A

I denne studieretning med samfundsfag A i kombination 
med engelsk A, får du rig mulighed for at analysere de politi-
ske, økonomiske og kulturelle forhold både i Danmark, Euro-
pa og den øvrige del af verden. Du får herved en bred forstå-
else for de sammenhænge og muligheder, der er skabt med 
de seneste års globalisering. Gennem den løbende kontakt 
med partnerskolen øver du dig i at kommunikere og begå dig 
internationalt. Her får du god støtte fra de fremmedsprog, 
som du har på denne studieretning – særligt verdenssproget 
engelsk vil spille en central rolle. Er du interesseret i at blive 
klogere på den moderne verdens mange spændende udfor-
dringer, vil du trives på disse studieretninger.

Valgmuligheder indenfor denne studieretning:

1. Kinesisk A erstatter tysk eller fransk  
fortsættersprog B:
Kina er verdens 2. største økonomi, og landet spiller en vok-
sende rolle i det internationale samfund. Landets eksplosive 
udvikling vil med denne variant af studieretningen blive 
analyseret gennem samspillet mellem kinesisk A, samfunds-
fag A og engelsk A. I kinesisk A lærer du at kommunikere med 
hver femte person i verden. Du vil desuden arbejde med den 
kinesiske kultur og lære at begå dig i det kinesiske sam-
fund, særligt gennem samarbejdet med vores partnerskole i 
Hangzhou. 
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SAMFUNDSFAG A OG MATEMATIK A

I denne studieretning med samfundsfag A i kombination 
med matematik A, bliver du klædt godt på til at forstå de 
udfordringer og muligheder, som en globaliseret verden 
giver gennem arbejde med både politiske, økonomiske og 
kulturelle forhold i Danmark og andre lande. Med denne 
fagkombination vil du blive godt rustet til at tage kritisk stil-
ling til aktuelle emner som meningsmålingers pålidelighed 
og betydning i forbindelse med fx Trumps valg i USA og det 
britiske nej til EU. Sammen kan fagene også gøre os klogere 
på de økonomiske sammenhænge og forstå virkningerne af 
politiske og økonomiske indgreb som for eksempel skatte-
lettelser. Arbejdet med globale problemstillinger, som fx 
ulighed, er et omdrejningspunkt på studieretningen, hvor 
vi med matematik kan opgøre ulighedens omfang og med 
samfundsfag belyse både de økonomiske og sociale konse-
kvenser. 

Valgmuligheder indenfor denne studieretning:

1. Engelsk A som valgfag
I denne variant kombineres engelsk A med samfundsfag 
A og matematik A. Her vil globaliseringens udfordringer 
og muligheder blive belyst gennem særlig fokus på den 
engelsktalende verden og de tidligere britiske kolonier. 
Engelsk A vil i denne sammenhæng bidrage med at belyse 
den globaliserede verden ud fra et sprogligt perspektiv ved 
at være dét gennemgående kommunikationssprog i globale 
politiske sammenhænge – der arbejdes med fokus på din 
egen sprogtilegnelse og sprogproduktion. 



20

Science på Rysensteen

På Rysensteen har vi styrket vores scienceprofil gennem et 
tæt samarbejde med universiteter og forskningsbaserede 
virksomheder og institutioner. Eleverne i scienceklasserne 
på Rysensteen kommer derved allerede i gymnasieårene 
i kontakt med nogle af disse spændende og fascinerende 
verdener. Eleverne vil jævnligt få besøg af eller selv besøge 
institutter eller virksomheder, hvor mødet med frontforskere 
kombineres med eksperimentelle og teoribaserede under-
visningsforløb. Inden for både science og matematik er der 
ingen landegrænser, og det er mere normen end undtagelsen 
at udlandsophold indgår i videregående sciencestudier. Hver 
science studieretning vil være præget af bestemte temaer, 
der som røde tråde går gennem alle tre år.

MATEMATIK A, FYSIK A MED KEMI B
SCIENCE OG INNOVATION

Studieretningen har fokus på rummet og rumforskning – 
energiforsyning – kommunikation og datasikkerhed. Centralt 
i undervisningen står det innovative i det eksperimentelle 
arbejde i sciencefagene. Her vil du blive udfordret kreativt til 
at udforske naturens love. I vores moderne sciencelokaler vil 
der blive åbnet for nye måder at lære naturvidenskab på. Du 
vil komme til at arbejde med moderne IT tilgange, både når 
du tilegner dig viden inden for de centrale fag matematik, 
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Studieretningen har fokus på genteknologi og arvelighed 
– miljø og ressourcer – statistisk modellering. Du vil lære at 
beskrive og forstå, hvordan bioteknologi anvendes i industri-
en i et videnssamfund. Du kommer til at arbejde bredt med 
emner fra biologi, kemi, fysik og matematik. I det daglige ar-
bejde med eksperimenter i skolens moderne laboratorier vil
du blive udfordret på kreativitet og selvstændighed. Aktuelle 
emner af bl.a. etisk karakter vil indgå i undervisningen, fx 
brug af stamceller til behandling af diabetes, fremstilling og
udnyttelse af energi, fx i form af bioethanol fra halm og gen-
teknologi. Gennem arbejdet med emnerne vil du få indsigt i, 
hvordan sciencefagene udnyttes i et moderne samfund, og
hvilken betydning de har for globaliseringen.
 
 

MATEMATIK A, BIOTEKNOLOGI A MED FYSIK B
SCIENCE OG BIOTEKNOLOGI

fysik og kemi, og når du selv udforsker naturen ud fra dine 
egne udtænkte eksperimenter. Du vil få en ny forståelse for 
din omverden og for den indflydelse naturvidenskaben har 
på dig og samfundet. Gennem ekskursioner og samarbejde 
med undervisningsinstitutioner og erhvervsliv i ind- og 
udland pirres din nysgerrighed, og du vil få mulighed for at 
teste dine kundskaber i nationale og internationale konkur-
rencer og workshops.
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Sprog på Rysensteen

ENGELSK A, SPANSK A MED TYSK FORT-
SÆTTER B/FRANSK FORTSÆTTER B

I denne studieretning med engelsk A, spansk A og tysk 
fortsætter B/fransk fortsætter B får du rig mulighed for at 
udforske kulturer og kontinenter fra en sproglig vinkel ved 
at arbejde med mange forskellige problemstillinger indenfor 
samfund, politik, kultur og kunst. Sprog åbner døre og fun-
gerer som brobygger mellem kulturer. Det skaber forståelse 
mellem mennesker og giver adgang til det ægte kulturmøde. 
Ligeledes er sprog et solidt fundament for at komme til at 
arbejde med fx kultur, kommunikation, journalistik, oversæt-
telse og forskning efter gymnasiet. 

Både i Europa og på verdensplan tales der engelsk, fransk, 
tysk og spansk, og gode sprogfærdigheder er vigtigt for store 
dele af erhvervslivet, ligesom du i dit videre uddannelsesfor-
løb vil kunne drage nytte af dine sprogkundskaber.

Mens du allerede har et vist kendskab til engelsk og tysk/
fransk fra dine år i grundskolen, møder du et helt nyt sprog 
– spansk, der bygges op fra grunden. Gennem samarbejdet 
med vores partnerskole i Madrid får du rig lejlighed til at 
blive klogere på kultur, historie og samfundsforhold i de 
spansktalende lande. Og gennem udvekslingsbesøg i Spanien 
og modtagelse af spanske elever på Rysensteen træner du 
sproget i naturlige omgivelser. 
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Muligheder for udveksling med  
Tyskland og Frankrig
I 2.g tilbyder vi udveksling med jævnaldrende elever fra 
henholdsvis Tyskland og Frankrig. Du vil i den forbindelse 
både modtage en tysk eller fransk elev i dit eget hjem, og du 
vil rejse til Dortmund eller Bretagne for at få indblik i den 
tyske eller franske hverdag – naturligvis på “home-stay”. Et 
udvekslingsophold er en fremragende mulighed for at træne 
sproget i dets naturlige omgivelser og møde en anderledes 
kultur. Mange får venner for livet.
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Musik på Rysensteen

ned og besøge den, opleve den og deltage i den. Musik og  
engelsk vil i kombination med de øvrige fag være med til 
at give dig sproglige, kunstneriske og analytiske kompeten-
cer – og en solid faglig ballast. 

MUSIK A, ENGELSK A

I denne studieretning bliver musik en central del af dit 
gymnasieliv. Du skal både spille og synge – analysere og for-
stå,  og du kommer til at arbejde med musikkultur på mange 
forskellige måder. Du skal læse om den, se den på film, rejse 
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På Rysensteen gør vi meget for at musikstudieret-
ningen løbende er i kontakt med det københavnske 
musikmiljø. Derfor arrangerer vi bl.a. workshop-
forløb, koncerter, foredrag og temadage. 

Som musikelev på Rysensteen Gymnasium kan 
du uden for undervisningen være aktiv på en lang 
række forskellige måder og niveauer. Fx i skolens 
musical, i øvelokalerne, i Rys-Kor, til Spil-Op-aftener, 
til sangskrivningsworkshops og i Rys-Orkesteret.

En gymnasiehverdag i denne studieretning vil 
skærpe din lydhørhed, udfordre dig personligt, 
styrke din kulturelle bevidsthed og udvikle dine 
samarbejdsevner.
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Min hverdag på Rysensteen
I timerne på Rysensteen føler jeg, at der er rigtig god 
plads til mine meninger, og åbent for debat. Jeg føler  
mig motiveret til at deltage, og jeg kan ofte relatere til 
undervisningen. Ikke kun for mig selv og min egen ud-
vikling, men også for verden omkring mig. Der kommer 
ofte folk udefra for at holde foredrag eller debattere. 
Fx kom der for en måneds tid siden en partikelfysiker  
og holdt et oplæg. Det var virkeligt spændene og inspi-
rerende! Til Rysensteens årlige demokrati-dag, kommer 
der en masse inspirerende mennesker og sætter fokus på 
relevante problemstillinger gennem oplæg, workshops 
og debatter. 

Jeg har nu været på Rysensteen i et halvt år, og jeg har 
hidtil oplevet et åbent elevmiljø med plads til alle. Jeg 
har selv startet et udvalg som hedder “Rys-vikingerne”. 
Jeg tager ned til bryggen og vinterbader med dem der 
har lyst, det er helt vildt sjovt og en fantastisk måde 
at lære nye mennesker at kende. Jeg kan kun anbefale 
at deltage så meget som muligt i de mange udvalg på 
Rysensteen. På den måde er der kæmpe mulighed for 
indflydelse på skolens liv, det er noget man virkelig kan 
mærke i hverdagen. Samtidigt er folk åbne, og der er ikke 
“storfokus” på, om man går i 1.g, 2.g eller 3.g. Alle kan 
snakke med alle.
Philip 1b

En elev fortæller
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  DU SKABER RYSENSTEEN

 RYSENSTEEN SKABER DIG

 SAMMEN SKABER VI FREMTIDEN
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