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Forud for selve mødet havde bestyrelsen fået et indblik I Rysensteen Gymnasiums forskellige 
indsatser gennem: 

1. Deltagelse I 2 forskellige fokusgruppeinterviews; det første med en elevrepræsentant fra 
hver af de 13 3. G klasser om deres oplevelse af GCP-forløbet og det andet med 
rejselærere fra de 13 3.g klasser, der var afsted I efteråret 2017 om GCP I fagene, deres 
oplevelse af rejserne og den efterfølgende kulturforståelsesprøve.  

2. Oplæg fra 3 af de 4 styregrupper om følgende indsatser: 
• Tegn på dannelse – formativ evaluering på Rysensteen 
• Digital dannelse 
• Global dannelse – GCP på Rysensteen 

 

Ad 1: 
Opsamling fra fokusgruppeinterview med elever og  
Opsamling fra fokusgruppeinterview med lærere: 
Se vedlagte bilag 
 
Ad 2: 
Opsamling på oplæg om “Tegn på dannelse - formativ evaluering på Rysensteen”: 
Julie Rørdam Thom, Peter Rydberg Larsen og Stella Lehmann Botoft, 3e, holdt oplæg om Tegn på 
dannelse. Siden skoleåret 2014/15 har først Synlig læring, så Tegn på læring og nu Tegn på 
dannelse været på den læringsmæssige dagsorden på Rysensteen Gymnasium. Bestyrelsen har 
ved bestyrelsesmødet i foråret 2017 hørt et kortere oplæg om feedback, som altså blev fulgt op af 
dagens oplæg om “Tegn på dannelse-formativ evaluering på Rysensteen”. 
Julie Rørdam Thom lagde ud med en kort præcisering af det dannelsesmæssige aspekt af formativ 
evaluering, som typisk tager udgangspunkt i, at den enkelte elev får styrket sin bevidsthed om sin 
rolle i læringssammenhænge, hvor det er centralt, at eleven er engageret og formår at omsætte 
lærerens feedback, så læringen styrkes. Dette kan være egen læring, men det kan også være andre 
elevers læring i bla. peer-to-peer feedback.  
Peter Rydberg Larsen præsenterede hvordan han anvender skrivedidaktik omkring aflevering i 
drev i et fortløbende dokument og processkrivning, som al feedback noteres i, både hans feedback 
som lærer og elevens egen feedback. Det kan også være peer-to-peer feedback, som noteres i 
dokumentet ud fra tydelige mål givet af Peter.  
Peter kunne bekræfte, at eleverne opnåede meget fine faglige eksamensresultater over de tre år, 
han har arbejdet med processkrivning og aflevering i drev - de har således haft henholdsvis højst 



og næsthøjeste skriftlige karakterer i hhv dansk og engelsk ved dette års og forrige års 
studentereksamen. 
Bestyrelsen spurgte ind til, om det kunne være et stressmoment at processkrive sine opgaver, om 
det kunne opleves som om at afleveringerne aldrig var færdige, men dette kunne Stella afvise. 
Hun præciserede også, at efter en tilvænningsfase, hvor klassen, 3e, i 1g, skulle vænne sig til skriv i 
drev, var det blevet en meget naturlig og givende proces.  
 

Opsamling på oplæg om “Digital dannelse”: 
 
Johanne Larsen og Lene Schjødt redegjorde kort for det indsatsområde omkring digital dannelse, 
der blev indledt med skoleåret 2016/2017, og som bestyrelsen fik en foreløbig status på ved 
bestyrelsesseminaret I November 2016. Oplægget tog dels afsæt I Zygmunt Bauman og Gilles 
Lipovetskys tanker om hypermodernitet og uddannelsernes rolle, dels I den nye gymnasiereforms 
focus på udvikling af digitale kompetencer. Arbejdet med digital dannelse på Rysensteen 
Gymnasium hænger tæt sammen med skolens værdigrundlag – NORA, almendannelse generelt – 
at skabe active medborgere - og almendannelse specifikt – en ansvarliggørende skolekultur. Alt 
sammen som led I skolens overordnede strategi om udvikling af medborgerskab og medansvar I 
relation til “mødet med den anden”. 
Siden sidste års strategiseminar har indsatserne omkring digital dannelse på helskoleniveau 
udmøntet sig I et etisk kodeks for digitalisering på Rysensteen Gymnasium – et kodeks, der har 
været båret ud I alle klasser umiddelbart efter sommerferien, og som der arbejdes videre på at 
forfine med inddragelse af input udefra og nye klassedebatter. Lærerne indledte på forårets 
seminar I Korsør arbejdet med at se på IT I fagene – et arbejde, der fortsættes I dette skoleår med 
henblik på at udarbejde en progressionsplan for digitale kompetencer på Rysensteen hvilende på 
de to ben; digitale færdigheder og digital dannelse med fokus på etik. Rysensteen Gymnasium 
fortsætter sidste års samarbejde med professor Vincent Hendricks og Center for Informatik og 
Boblestudier med fokus på udvikling af undervisningsmateriale og uddannelse af digitale 
ambassadører blandt eleverne. 
 

Opsamling på oplæg om ”Global dannelse – GCP på Rysensteen”: 
 
Anders Schultz redegjorde kort for status på GCP- progressionsplanen. Som følge af det 
nye grundforløb, elev og lærer-evalueringer er planen blevet ændret således, at de første 
forløb har fokus på det almenmenneskelige og globale, mens de senere forløb har mere 
fokus på klassernes partnerlande.  
Efterfølgende præsenterede Sebastian Hallstein fra GCP-udvalget den nye GCP-
hjemmeside, som har til formål at give indblik i GCP-arbejdet på tværs af klasserne. 
Slutteligt redegjorde Mads Blom og Nana Mikkelsen for idéen bag og udfordringerne med 
det nu tre-årige kulturforståelsesforløb. Idéen, som den blev forklaret, er at kvalificere 
elevernes møde med andre kulturer; udfordringer med forløbet, som de blev forklaret, er 
lærernes skepsis overfor at undervise i et curriculært forløb, som de ikke selv har udviklet, 
samt, at sørge for at forløbet ikke bliver for teoretisk.  
JSP fortalte, at han havde erfaringer med den slags forløb fra ToRS, og at han kendte til 
problemstillingen vedr. det teoretiske vs. det overmåde banale. Han anbefalede, at noget 



undervisning bliver placeret efter studieturene, fordi koblingen mellem teori og praksis 
fungerer godt på denne vis.    
 
 

Strategisk drøftelse med fokus på ”Hvordan kan dannelsesperspektivet på 
Rysensteen styrkes yderligere – hvilke tiltag skal der til for at underbygge GCP-
profilen og NORA” 
 
BL indledte drøftelserne med at takke for en spændende formiddag. 
 
GT introducerede de tre bilag til dagens møde: Rysensteens vision fra 2008, Strategien for 2015 – 
2020 samt Mål for ledelsens arbejde i dette skoleår. Bilagene kunne danne bagtæppe for de sidste 
drøftelser i den afgående bestyrelse, hvor det var vigtigt at få bestyrelsens sidste inputs til 
fremtiden med. 
 
Bestyrelse berørte i følgende temaer i drøftelserne: 
 

• Strategien og ambitionsniveau 
• Evt. ændringer i forhold til elevoptag 
• Styrkelse af dannelsesaspektet 
• Justering af visionen 
• Økonomien fremadrettet 

 

Strategien og ambitionsniveau: 
 
Bestyrelsen drøftede, om strategien 2015-2020 var for lidt ambitiøs. Var det tid til at lave en ny 
strategi. Hertil mente AL, at netop strategien 2015-2020 er blevet til i en tid, hvor der har været 
rigtig meget i gang, og hvor man havde behov for en smule ro, inden man igen sætter sig nye mål. 
Men måske er vi der nu, at vi kan dele ud af vores arbejde. Det ville være godt med et 
udbredelsesperspektiv i strategien. Man kunne f.eks. lave partnerskaber med andre skoler. 
Det er vigtigt at indtænke, hvordan Rysensteen ønsker at påvirke omverden. Vigtigt at skolen 
åbner op mod omgivelserne. 
 
BL ønskede input til, hvordan man kan styrke NORA i strategien. 
 
CL pegede på, at arbejdet med at få en fornyet profilgodkendelse skal indledes snarest og forløbe 
over det kommende år 
 

Evt: ændringer i forhold til elevoptag 
 
De varslede ændringer i forhold til optagelse af elever kommer til at få en betydning for skolens 
strategi. Man arbejder i ministeriet med en kvotetænkning i forhold til elevoptag fremadrettet. 
Man kan dog efter al sandsynlighed ikke nå at foretage ændringer, der år betydning for det 
kommende optag. Men i fremtiden må skolen forberede sig på, at der kommer andre elevtyper 
ind, og at det nuværende afstandskriterium ændres. 
 



Styrkelse af dannelsesaspektet: 
 
Bestyrelsen drøftede mulighederne for at samtænke GCP og digital dannelse. GT løftede sløret for 
planerne om en kommende konference om dannelse. Det vil kunne være muligt at få alle tre ben; 
Global dannelse, digital dannelse og feedback til at smelte sammen i en dannelsesforståelse, som 
man vil kunne samle i en ”kogebog”. 
 
Drøftelserne omkring dannelse afstedkom en diskussion af udfordringerne omkring de unges 
trivsel. AL havde lånt 20 Rysensteener-elever til et arrangement, hvor det bl.a blev klart, at de 
unge havde svært ved at drømme. De unge har et meget stort fokus på at blive til ”noget” og ikke 
så stort et fokus på at blive til ”nogen”. Det medfører karakterræs og individualisering. 
Trivselsspørgsmålet er belyst af CEFU, der fastslår, at mange unge lider af angst og depression. BL 
mente dog, at man skulle passe på med at gøre de unge til ofre, hvilket bestyrelsen var enig i. 
Fra elevside efterlyste man endnu mere fokus på mental sundhed, hvor det ville være muligt at få 
flere værktøjer til at klare en presset hverdag. De fremhævede risikoen for at udvikle en usund 
kultur omkring karakterer. 
Her så MS nogle veje i den måde at tilrettelægge en proces på, som Peter Rydberg Larsen havde 
vist i sit oplæg om formiddagen omkring formativ feedback, og hvordan man kan arbejde med en 
proces. JT supplerede med vigtigheden af løbende at italesætte om eleven befinder sig i et 
”øverum”, hvor man ikke bliver målt, eller om eleven er i et ”prøverum”. Det er en kultur, der skal 
ændres. 
 
JSP fremhævede vigtigheden af, at Rysensteen forbliver et sted, hvor det er i orden at gøre en 
indsats, og hvor eleverne ikke er voldsomt fikseret på sig selv. Til dette kunne GT supplere med 
oplevelser i forhold til grundforløb og studieretningsopstart. Man har oplevet, at eleverne ”tjekker 
ud”, når det ikke forpligter, hvilket er tilfældet i grundforløbet. Da de efterfølgende er blevet 
placeret i deres grundforløbsklasse, har vi haft henvendelser fra ca. 35 elever, der ønsker at skifte 
studieretning/klasse og ikke mindst deres forældre. Der er mange forskellige grunde til ønske om 
skifte, men en ikke uvæsentlig del handler om, at man ikke trives i den nye klasse. Det handler bl.a 
om, at en del elever ikke tidligere har mødt modstand og knækker sammen, når de møder den. 
Dannelse handler således også om at gøre individet mere robust til at tackle modstand. Vi har i 
ledelse og administration brugt meget tid på dette her i efteråret. 
 
Justering af visionen: 
 
GT rettede blikket mod skolens vision, der efterhånden har 10 år på bagen. Visionen er bygget op 
om 4 ben; Viden, Læring, Demokrati og Fællesskab. Er visionen tidssvarende, eller er det tid til at 
justere? 
 
AL hæftede sig ved, at ordet dannelse ikke står i Rysensteens vision. Det er vigtigt at få det med – 
også fordi det er blevet en central del i den nye gymnasiereform. 
JSP supplerede med det, at demokrati burde erstattes af tanker om dannelse i visionen. Demokrati 
er en styreform. AS mente, at dannelse er langt bedre at bruge i visionen for det er igennem 
dannelsen, at der udvikles en særlig demokratisk tilgang – i vores sammenhæng med Hal Koch 
som udgangspunkt. 
 



AL mente også, at man skulle overveje ordet ”Fællesskab”. Rysensteen Gymnasium er ikke 
længere det lille intime syv-spors gymnasium, som det var en gang. 
 
Bestyrelsen drøftede herefter mulighederne for at ændre visionen. Her blev man enig om, at man 
ikke laver en stor ny visionsproces, som den man lavede i 2007/2008. Det var en meget langstrakt 
proces med involvering af hele skolen. Man ønskede derfor at justere den eksisterende vision og 
undersøge, hvilke strategiske spor, der så vil udkrystallisere sig. 
GT havde haft et møde med Public Futures, som var med ved den tidligere visionsproces. Her vil 
man kunne hente hjælp. 
 
Bestyrelsen gav ledelsen i opdrag at tænke en proces med involvering fra organisationen i 
udformning af en justeret vision men med den samme ramme. Processen indledes ved det 
kommende møde i HHF, og det foreløbige arbejde med forslag til strategiske spor drøftes med 
bestyrelsen ved bestyrelsesmødet i marts, hvor der vil være overdragelse fra den gamle bestyrelse 
til den nye. Her vil det være vigtigt at kunne fremlægge historikken for de nye 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
BL ønskede at processen vedr. en redigeret vision kunne være afsluttet i 2018, så strategien 
fremadrettet kan blive klar. Som det ser ud nu, så er ”Mål for ledelsens arbejde” langt mere 
ambitiøs end strategien. 
 
Økonomien fremadrettet: 
 
CL konstaterede, at økonomien presses fremover med de årlige besparelser på 2% frem til 2021. 
Derfor er det vigtigt at have fokus på, hvordan vi ”finetuner”. Vi har kunnet innovere os ud af 
besparelserne indtil nu. Og Rysensteen har ekspanderet til den 13 spors skole, vi har i dag. 
 
Økonomien blev yderligere drøftet under punktet om ”Budget 2018” 
 

Budget 2018: 
 
AHO fremlagde budgettet for 2018. Samlet set kommer Rysensteen Gymnasium ud af 2018 med 
et overskud på 418.000 kr. Overskuddet tilføres egenkapitalen. I den forbindelse fremdrog hun flg: 
Positiv udvikling i taxametertilskuddet. GSK går bedre og der gennemføres 7 hold pr. år. 
Omkostningsmæssigt i forhold til administrationen er der en lille stigning, som skyldes, at 
Rysensteen Gymnasium investerer i nogle administrative systemer ikke mindst som følge af nye 
krav til håndtering af persondata med indførelsen af EU’s nye persondataforordning i maj 2018. 
Endvidere blev det pointeret, at lånene falder og at investeringer i byggeri og IT bevirker, at 
afskrivningerne vil stige lidt. 
 
JSP konstaterede, at budgettet ser relativt stabilt ud. BL konstaterede ligeledes, at de 
bekymringer, som der tidligere havde været om økonomien – også i 2018 og 2019 ikke var helt så 
begrundede mere. Nu kan vi måske nøjes med at rette opmærksomheden mod 2020 og 2021. 
 
GT redegjorde for, at man havde effektiviseret, og at undervisningsbelastningen fremadrettet vil 
blive lagt efter den belastning, vi har i dag. Det havde dog været nødvendigt at ansætte en 



studiesekretær på halv tid  i en kortere periode, som følge af en underdrejet studieadministration i 
forbindelse med overgangen fra grundforløb til studieretningsforløb. 
GT gjorde det ligeledes klart, at det bliver svært at genforhandle ”Hvide Kødby”. Det bliver 
voldsomt dyrt. Vi har i dag ganske mange kvadratmeter centralt i byen til en meget rimelig husleje. 
Det vil fortsat være omkostningstungt med en 2 % besparelse pr. år hvilende  Vi må endvidere se i 
øjnene, at der kommer færre i gymnasiet fremover. Det ligger i forlængelse af den politiske 
dagsorden med karaktergennemsnitskrav fra 2019. 
 
Evaluering af bestyrelsens arbejde og orientering om den kommende bestyrelse: 
 
Bestyrelsen havde forud for mødet gennemført den årlige evaluering af bestyrelsens arbejde. Af 
evalueringen fremgik det, at antallet af møder er passende, men at man ønskede muligheden for 
at komme lidt mere i dybden med emnerne. Her roste bestyrelsen denne dags opbygning, hvor 
man virkelig fik et indblik i, hvad der rører sig. Man drøftede i hvor stort omfang, der skulle være 
afrapporteringer på møderne eller om man skulle forvente, at bestyrelsen havde sat sig grundigt 
ind i tilsendt materiale på forhånd. Man var dog enig om, at det var nødvendigt at få 
afrapporteringer, så bestyrelsen kan stå inde for arbejdet på skolen. Bestyrelsen er i hverdagen 
ikke så tæt på arbejdspladsen, så derfor er det nødvendigt at få gennemgået temaerne på 
møderne. 
 
CL anbefalede, at man igen fik lidt gang i et årshjul, så bestyrelsen ikke kommer på bagkant af 
vigtige drøftelser.  
CM kunne fra lærerside fortælle, at lærerne fornemmer, at denne bestyrelse har været meget 
entusiastisk. Derfor kan man godt blive lidt bekymret, når så stor en del af bestyrelsen skal 
udskiftes nu. 
Jacob Friis-Hasché kunne fra elevside sige, at det var meget glædeligt og vigtigt, at bestyrelsen 
gerne vil høre eleverne. Det kommer der respekt ud af. 
 
Afslutningsvis blev de 4 nye medlemmer af Rysensteens bestyrelse præsenteret. Det drejer sig om 
Eva Råbymagle fra FN-byen UNHCR, Troels Boldt Rømer, formand for Ungdommens Røde Kors og 
gammel Rysensteener-elev, Dorthe Petersen, Direktør indenfor Meyers Madhus. Der kommer 
også et politisk udpeget medlem, som skal afløse Majbritt Svensson, men det er endnu ikke oplyst 
hvem. Dertil kommer 2 nye repræsentanter fra eleverne. De vælges til januar. 
 
GT inviterer de nye medlemmer af bestyrelsen til et møde, hvor hun kan lære dem at kende og 
vise skolen frem. 
 
Dagen blev afsluttet med at datoerne for bestyrelsesmøderne i foråret 2018 blev lagt fast. Det 
bliver d. 20.3 kl. 16.30 – 19.00 og d.13.6 kl. 16.30 – 19.00. 
 
BL rundede dagen af med at rose formen for dagen, hvor bestyrelsen var blevet beriget. 
 
 

	


