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1. Indledning og resume 
Det er første gang, at vi samler årets resultater i denne form for ressourceregnskab. Vi håber 
med denne nyskabelse på at få et bedre overblik over, hvordan det står til målt på en række 
centrale parametre. Og ikke mindst på sigt, når vi har resultater fra en årrække at sammenligne 
med, er det vores forhåbning, at få et redskab, der giver os mulighed for at følge skolens 
udvikling og en bedre baggrund for at træffe strategiske beslutninger. 
 
En del af de indeholdte data er skaffet ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse for alle 
skolens elever. Spørgeskemaet er blevet besvaret med en lærer i et modul, så den smule frafald, 
der har været, kan alene tilskrives, at nogle elever har været fraværende i det pågældende 
modul. Det må derfor opfattes som ganske valide data. 
 
Ressourceregnskabet viser, at vi har et højt og forholdsvis stabilt søgetal, også i år på trods af 
nye optagelsesregler. 1g’erne angiver skolens generelle ry og fagsammensætningen på 
studieretningen som væsentlige årsager til at søge os, men det er bemærkelsesværdigt, at vores 
Global Citizenship Program ligeledes optræder som en af de væsentligste årsager til at søge 
Rysensteen Gymnasium De høje søgetal har medført, at vi løbende har udvidet antallet af 
studieretninger, og også i år har vi udvidet, så vi optager tolv 1.g klasser, mens der kun går ti 3.g 
klasser ud, så der er tale om en betragtelig udvidelse af elevtallet. Dette giver os blandt andet 
mulighed for at udnytte den nye bygningskapacitet på Flæsketorvet bedre. 
 
Karaktergennemsnittet har i en årrække været stigende, og vi ligger nu med landets højeste 
gennemsnit. De høje ambitioner understøttes af et studieretningsudbud, som giver mulighed for 
stadig flere studenter med fem A-niveau fag. De gode resultater fra studentereksamen viser sig 
også at blive omsat til både intentioner om lange videregående uddannelser hos nuværende 3.g 
elever og til en meget høj optagelsesprocent på universiteter for tidligere dimitterede studenter. 
 
3.g’ernes evaluering af uddannelsens kvalitet tegner et billede af tilfredse elever, både når det 
kommer til den generelle tilfredshed med gymnasieforløbet og med undervisningens kvalitet. 
Også tilbuddene uden for skoletid og forløbet omkring studieretningsprojektet er der stor 
tilfredshed med.  
 
Størst kritik rettes der mod arbejdsbyrden, som af ca. halvdelen af 3g’erne angives som for hård, 
og også fordelingen af arbejdsbelastningen kritiseres. Vi har til stadighed fokus på at forsøge at 
finde den bedste fordeling af arbejdsbyrden. 
 
Vurderingen af AT-forløbene tegner et lidt blandet billede med en del tilfredse – men også en ret 
stor andel utilfredse (28% utilfredse, 9% meget utilfredse). CAT-udvalget har evalueret grundigt 
på forløbene og har foretaget justeringer som der løbende følges op på. Det er dog værd at 
bemærke, at vores elever med et gennemsnit på 10 klarer sig meget langt over 
landsgennemsnittet i AT, der ligger på 8. Så der er nok tale om en vis utilfredshed med processen 
snarere end resultatet. 
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2. Rysensteens profil og ansøgerprofil 
I dette kapitel beskrives indledningsvist skolens uddannelsesmæssige profil herunder 
undervisernes aldersprofil. Derefter undersøges elevansøgernes antal og begrundelser for at 
søge ind på skolen. Endelig undersøges elevernes tilfredshed med deres overgang fra 
grundskolen til Rysensteen Gymnasium. 
 

Rysensteens vision 
Skolens vision, som blev skabt tilbage i 2008, er udgangspunktet for alle tiltag og strategier på 
Rysensteen Gymnasium, og indeholder følgende fire hjørnesten: 
 
Viden 
Rysensteen er kreativ faglighed. Viden med globale ambitioner 
 
Læring 
Vi skaber fremtiden i et engagerende læringsmiljø med mod til forandringer. Vi stiller krav. Vi 
står på tæerne. Alle skal lære 
 
Demokrati 
Elever, lærere og ledelse former hverdagen i et levende demokrati, der skærper ansvar og 
medindflydelse 
 
Fællesskab 
Vi fastholder det varme fællesskab, der bygger på tryghed, originalitet og rummelighed – med 
plads til at forme sig selv sammen med andre – i en intens atmosfære, der gør det spændende at 
lære  
 
Rysensteens værdigrundlag 
På Rysensteen Gymnasium vil vi sikre et åbent og demokratisk miljø i en hverdag med fokus på 
faglig fordybelse inspireret af nysgerrighed og engagement. 
 
Ansvar for helheden og respekt for mangfoldigheden er forudsætningerne for et 
undervisningsmiljø til gavn og glæde for alle. Vi vil fastholde klassen som fagligt og socialt 
samlingspunkt og sikre progression i udviklingen af de faglige, studieforberedende og personlige 
kompetencer, både i de enkelte fag og i de tværfaglige projekter. 
 
Vi vil være åbne overfor den udvikling der er i samfundet og i verden, både når det handler om at 
søge inspiration til det daglige arbejde på skolen, og når vi tager på ekskursioner, 
udvekslingsrejser og studieture. 
 
Sammenhængen mellem indflydelse og ansvar er vigtig for en velfungerende skole med plads til 
alle, derfor lægger vi vægt på, at de formelle demokratiske beslutningsstrukturer er tydelige. 
 
Endelig lægger vi vægt på at opretholde en fordomsfri dialog, som skaber et åbent og ligeværdigt 
forhold mellem alle på skolen, og således er forudsætningen for et både fagligt og socialt godt 
miljø på skolen. 
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Rysensteens profil – rysensteenerdidaktik og Global Citizenship Programme  
Rysensteen Gymnasium har gennem et treårigt kompetenceudviklingsprojekt fra 2009-12 
udfoldet visionen og værdigrundlaget i en såkaldt rysensteenerdidaktik, som er beskrevet i en 
hvidbog med titlen ”En rysensteenerdidaktik i støbeskeen”, med anbefalinger til en række 
fremadrettede indsatser. 
 
Som en udløber af arbejdet med rysensteenerdidaktikken har Rysensteen Gymnasium etableret 
en skarp international profil, som betegnes Global Citizenship Programme eller ”Medborgerskab 
og Verdensborgerskab”. Programmet er et særligt omdrejningspunkt for almendannelsen og 
udvikler elevernes medborgerskabs- og internationale kompetencer, hvilket styrker deres 
muligheder for at begå sig i en stadig mere kompleks globaliseret verden. Der er både tale om at 
udvikle kompetencer til at handle som ansvarlige verdensborgere med øje for kulturelle 
forskelligheder, og om at stimulere til studier i udlandet.  
 
Profilen bygger på det stærke elevengagement, der har hersket gennem mange generationer af 
gymnasieelever på skolen, og som har skabt en medindflydelseskultur, hvor ikke mindst et 
markant samfundsengagement i dag gør sig gældende. Profilen søger at stimulere og udbygge 
dette engagement og skaber et særligt læringsmiljø, hvor samfundsengagerede unge har 
muligheder for at arbejde inden for rammerne af et ”demokratisk laboratorium” med et globalt 
udsyn. 
 
Det har været et centralt omdrejningspunkt for udviklingen af en ny organisationsstruktur, at 
den har skullet være i stand til at arbejde videre med anbefalingerne fra hvidbogen (mere om 
dette under punkt 2.1)  
 
 

Ansøgertal 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Inkl. 428 440 459 411 402 

Overliggere 9 14 13 18 17 

Ekskl. 419 426 446 393 385 

 
Søgetallet har været nogenlunde konstant set over de sidste fem år. Dog er der tendens til et 
svagt fald de sidste to år. Det seneste år har sandsynligvis været påvirket af de nye retningslinjer 
for optagelse. 
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Elevernes begrundelser for og årsager til at søge Rysensteen 

 
Tabel 1: 1.g spørgeskema 

 
Eleverne har kunnet sætte flere krydser. Det fremgår af grafen, at skolens ry er den vigtigste 
årsag til at søge ind på Rysensteen. Derefter følger fagsammensætningen i studieretningen. 
Interessant er det også, at skolens internationale profil med GCP har været en afgørende faktor 
for 21% (i meget høj grad), for 25% (i høj grad) og for 29% (i nogen grad). 
 
 
 

Elevernes tilfredshed med overgangen fra grundskole til gymnasium 

 
Tabel 2: 1.g spørgeskema 

 
 
Eleverne udtrykker generelt tilfredshed med overgangen fra folkeskolen til gymnasiet både 
fagligt og socialt. 
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Aldersprofil for lærere pr. 1. august 2013 

 
Skoleår   

Alder 

i alt 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 

2013/2014 
Antal 1 5 14 27 13 8 1 5 7 3 2 86 

Procentdel af antal 
samlede undervisere 1,2% 5,8% 16,3% 31,4% 15,1% 9,3% 1,2% 5,8% 8,1% 3,4% 2,3% - 

 
Som det fremgår har vi et relativt ungt lærerkollegium med en stor koncentration i 
aldersgruppen mellem 30 og 45 år. 
 

3. Årets uddannelsesmæssige resultater 
I dette kapitel beskrives indledningsvist skolens klasser og studieretninger, elever og studenter 
herunder studenter med 5 A-fag. Herefter undersøges skolens eksamensresultater opgjort på 
årskarakterer, eksamenskarakterer og karakterer for SRP og AT. Dernæst undersøges 
studenterne fra Rysensteens optagelse på videregående uddannelser, 3g-elevernes 
uddannelsesplaner og alle elevers gennemførelsesprocent og frafald i løbet af uddannelsen. 
Endelig undersøges en række økonomiske effektivitetsberegninger. 
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Antal elever og klasser fordelt på studieretninger 
Studieretning Fag 2011 2012 2013 

Musik MU, EN, Sa 
38 59 53 

2011a 2012a, 2012s 2013a, 2013s 

Drama EN, SP, Dr 
35 - - 

2011b - - 

Drama/supersprog EN, SP, Dr / EN, SP, Fr 
- 33 - 

- 2012b - 

Drama m. Ty/Fr EN, SP, Dr m. Ty/Fr 
- - 30 

- - 2013b 

Global SA, EN, Ma 
68 65 65 

2011c, 2011w 2012c, 2012w 2013c, 2013w 

Global m. KI SA, EN, Ma m. KI 
32 29 31 

2011d 2012d 2013d 

Global m. Fr SA, EN, Ma m. Fr 
30 - - 

2011e - - 

Global m. Fr + Ng SA, EN, Ma m. Fr + Ng 
- 31 31 

- 2012e 2013e 

Supersproglig EN, TY/FR, m. Sp + la 
35 - - 

2011s - - 

Global m. MA SA, EN, MA 
- 31 30 

- 2012u 2013u 

Biotek MA, BT, Fy 
32 31 31 

2011x 2012x 2013x 

Science m. Fy MA, Fy, Ke 
33 31 - 

2011y 2012y - 

Science m. FY MA, FY, Ke 
- - 30 

- - 2013y 

Krop og kultur SA, Ma, Id 
32 36 30 

2011z 2012z 2013z 

 
 
Som det fremgår har den store søgning mod vores samfundsfagligt orienterede studieretninger 
resulteret i en overvægt i oprettelsen af dem. 
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Antal studenter og studenter med 5 A-fag 
Klasser 2011 2012 2013   

A 
24 29 25 Antal studenter 

1 1 0 Elever m. 5 A-fag 

B 
28 27 24 Antal studenter 

1 0 0 Elever m. 5 A-fag 

C 
27 30 25 Antal studenter 

2 2 2 Elever m. 5 A-fag 

D 
- 29 27 Antal studenter 

- 1 2 Elever m. 5 A-fag 

E 
- - - Antal studenter 

- - - Elever m. 5 A-fag 

S 
- - 26 Antal studenter 

- - 20 Elever m. 5 A-fag 

U 
- - - Antal studenter 

- - - Elever m. 5 A-fag 

W 
29 27 28 Antal studenter 

2 1 0 Elever m. 5 A-fag 

X 
26 30 27 Antal studenter 

0 0 0 Elever m. 5 A-fag 

Y 
27 28 30 Antal studenter 

0 0 0 Elever m. 5 A-fag 

Z 
27 30 26 Antal studenter 

1 0 0 Elever m. 5 A-fag 

Ekstra elever 
2 (2007z) 1 (2008y) - Antal studenter 

- - - Elever m. 5 A-fag 

I alt 
190 231 238 Antal studenter 

7 5 24 Elever m. 5 A-fag 

 
 
Som det fremgår er antallet af studenter med fem A-niveau fag stigende. Man må dertil påregne 
en kraftig stigning i de kommende år da to af de nuværende studieretninger har indbygget fem 
A-niveau fag. 
 
 



 9 

Eksamensresultater 
 

Klasse Eksamenstype 
  2011   2012   2013   

SKR MDT Eks SKR MDT Eks SKR MDT Eks 

a-klassen 
Årskarakter 7,8 8 

8,3 

8,8 8,8 

8,8 

7,8 7,7 

8,2 Eksamenskarakter 8 8,8 7,9 9 7,3 9,2 

b-klassen 
Årskarakter 6,6 7,1 

7,3 

7,1 7,4 

7,7 

7,9 8,3 

8,7 Eksamenskarakter 7 7,6 7,3 8,1 8,4 9,3 

c-klassen 
Årskarakter 7,6 7,7 

8 

7,2 7,4 

7,8 

7,9 8 

8,3 Eksamenskarakter 7 8,4 7,7 8,2 7,6 8,8 

d-klassen 
Årskarakter - - 

- 

8,3 8,2 

8,6 

7,9 8,2 

8,6 Eksamenskarakter - - 8,2 9,2 7,8 9,3 

s-klassen 
Årskarakter - - 

- 

- - 

- 

9 8,7 

9 Eksamenskarakter - - - - 8,7 8,7 

w-klassen 
Årskarakter 8,1 8,1 

8,4 

7,9 8 

8,2 

8 8,2 

8,4 Eksamenskarakter 7,8 8,9 8,3 8,2 7,9 8,9 

x-klassen 
Årskarakter 8,5 8,4 

8,4 

8,8 8,7 

8,6 

9,2 8,8 

9 Eksamenskarakter 7,5 8,2 7,6 8,6 8,4 9,4 

y-klassen 
Årskarakter 8,3 8,2 

8,2 

8,2 8,1 

8,3 

9,4 9,5 

9,4 Eksamenskarakter 7,9 8,3 8 8,7 8,9 9,8 

z-klassen 
Årskarakter 7,5 7,5 

7,9 

8,3 8,1 

8,5 

8,3 8,1 

8,4 Eksamenskarakter 7 8,4 8,5 9,1 6,9 8,7 

Alle klasser 
gennemsnit 

Årskarakter 7,8 7,9 
8,1 

8,1 8,1 
8,3 

8,4 8,4 
8,7 

Eksamenskarakter 7,5 8,4 7,9 8,6 8 9,1 

Lands-
gennemsnit  

  7   7   7,1 

 
Af tabellen fremgår det, at vores samlede karakterniveau er støt stigende, og sammenholdt med 
landsgennemsnittet ligger vi langt over, og det seneste år har vi desuden det højeste gennemsnit. 
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Eksamensresultater for AT og SRP 

Klasse Eksamenstype 
2011 2012 2013 

Eksamens-resultat Eksamens-resultat Eksamens-resultat 

a-klassen 
AT 9,3 10,3 9,4 

SRP 9,6 9,1 9 

b-klassen 
AT 7,6 8,8 9,7 

SRP 6,8 8,9 9,4 

c-klassen 
AT 9,3 9,4 10 

SRP 9 9,1 9,2 

d-klassen 
AT - 10 10,3 

SRP - 9,3 9,5 

s-klassen 
AT - - 9,6 

SRP - - 9,4 

w-klassen 
AT 9,6 9,6 9,4 

SRP 8,8 9,2 9,9 

x-klassen 
AT 9,3 9,6 10,3 

SRP 9,4 8,9 10,2 

y-klassen 
AT 9,2 10,1 10,8 

SRP 7,8 8,9 9,8 

z-klassen 
AT 8,8 10,7 10,5 

SRP 8,7 9,3 9,2 

Alle klasser 
gennemsnit 

AT 9 9,8 10 

SRP 8,6 9,1 9,5 

Landsgennemsnit 
AT     8 

SRP     7,2 

 
 
Der er sket en positiv udvikling i elevernes gennemsnit i AT og SRP. Gennemsnittet er i  
2013 helt oppe på 10 i AT og 9,5 i SRP og ligger dermed langt over landsgennemsnittet. 
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Karakterer i forhold til socioøkonomisk reference  
Nedenfor ses opgørelsen fra Undervisningsministeriet/Uni-C over skolens eksamenskarakterer 
og deres socioøkonomiske reference; bemærk at tabellen er taget direkte fra UVMs hjemmeside. 
 

 
 
Kilde: UVM: https://statistik.uni-
c.dk/GymKaraktererSocioReference/Default.aspx?instnr=101115&skoleaar=2012&linje=STX 
 
 
Som det fremgår, klarer vi os på det samlede eksamensresultat gennemsnitligt, i forhold til at 
skabe resultater med de socioøkonomisk velstillede elever vi har. Der er til gengæld tre af de fire 
undersøgte fag (dansk, matematik og samfundsfag), hvor vi løfter vores elever signifikant mere 
end sammenlignelige elever andre steder. Og et enkelt mundtligt fag (matematik B) som klarer 
sig signifikant dårligere. 
 
 
 
 

https://statistik.uni-c.dk/GymKaraktererSocioReference/Default.aspx?instnr=101115&skoleaar=2012&linje=STX
https://statistik.uni-c.dk/GymKaraktererSocioReference/Default.aspx?instnr=101115&skoleaar=2012&linje=STX
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Deltagere i skolens talentprogram 
Nedenfor opgøres deltagerantallet i skolens forskellige talenttilbud; bemærk at den enkelte elev 
kan deltage i flere programmer. 
 

 
 
Opgørelsen viser, at der på Rysensteen er endog mange elever, der ønsker at udfordres 
yderligere, og som aktivt tager imod de tilbud, som Rysensteen Gymnasium tilbyder. 

Udgifterne for ATU-deltagerne er 71.500 kr., som er et deltagergebyr. De øvrige tilbud er først 
omkostningstunge, når eleverne går videre til finaler ude i verden. 

 
 
 
3.g’ernes planer for videregående uddannelse 
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Ca. halvdelen af vores 3.g elever påtænker at søge ind på en lang videregående uddannelse. 
 
 

Optagelsestal på videregående uddannelser for Rysensteen Gymnasium 2013 

Antal Antal Antal Antal Antal Pct. Pct. Pct 

Erhvervs-
akademi 

Professions-
bachelor 

Universitets-
uddannelse 

Kunstnerisk-
uddannelse 

Erhvervs-
akademi 

Professions-
bachelor 

Universitets-
uddannelse 

Kunstnerisk-
uddannelse 

6 37 169 0 3% 17% 80% 0% 

 
Som det fremgår vidner de konkrete optagelsestal om, at en meget stor andel af vores studenter 
ender med at blive optaget på en universitetsuddannelse. 
 
 
Gennemførelsesprocent og elevfrafald 
Oversigt over til- og afgang gældende for årgang påbegyndt stx på Rysensteen Gymnasium 
august 2011 med normal afgang pr. 1.7 2014 
 
Antal elever på 1. tælledag september 2011 på årgang 2011: 310 
 
Antal gennemførte stx forløb pr. 27.6 2014 på årgang 2011: 292 
 
Dette viser et nettotab på 18 elever svarende til 5,8 % eller en gennemførselsprocent på 94,2. 
Dette nettotab ses nuanceret i nedenstående oversigt over elevbevægelserne. Her fremgår det, at 
en meget stor andel går direkte videre på en anden ungdomsuddannelsesinstitution og kan som 
sådan ikke problematiseres som frafaldne elever. Der ses endvidere en forbedring 
gennemførelsesprocenten sammenlignet med de tilsvarende tal for skoleåret 2012/2013 for 
årgang 2010. 
 
Antal elever optaget uden for normal optagelsestermin – efter 1. tælledag og frem til normal 
afslutning pr. 1.7 2014:  23 
 
Afgivne elever for årgang 2010 & 2011 fordelt på videre forløb: 

 
 2010 2011 

Direkte til anden ungdomsuddannelsesinstitution 26 15 
Sygdom fys/psyk 3 5 
Planer om senere fortsættelse på ungdomsuddannelse herunder HF 10 4 
Produktionsskole 6 4 
10. klasse 1 4 
Udvekslingsstuderende 2 1 
Gennemført men valgt ikke at afslutte 4 0 
Fortrudt uddannelsesvalg/ 
Ukendte planer  

2 4 
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Anden uddannelse 1 2 
Team Danmark 
4-årigt forløb 

1 1 

I alt 56 39 

 
 
Frafald samlede tal pr. år 
                 2013      2012         2011 
Elever                                                                                  882        827           741 
Antal elever udmeldt i skoleåret           69           42             42 
Antal elever optaget i skoleåret                                       28           13             23 
Nettofrafald                           41          29 19 
Frafald i %                          4,6         3,5            2,6 
 
Ledelsens overordnede mål er, tidligt i forløbet at identificere de elever, som er forkert placeret 
på STX-uddannelsen. Frafald kan skyldes, overflytning til et andet gymnasium, overflytning til en 
anden uddannelse eller for højt fravær. 
  
Over den analyserede periode er er nettofrafaldet steget. Den primære årsag er, at gymnasiet 
ikke har optaget elever fra ventelisten i samme omfang som tidligere år på grund af klasseloftet 
på 28 elever. 
 
 
 

Produktivitet 
En af de parametre, vi kan bruge til benchmarking, er produktion i forhold til de anvendte 
ressourcer. 
 
Omkostninger pr. elev i tusinde kroner:   

   2013 2012 20111 

Undervisning  53 55 52 
Ledelse/administration  11 10 10 
Bygningsdrift  15 11 14 
Antal elever  882 827 741 

 
Stigningen i bygningsdrift skyldes ombygning af lærerværelse og vedligehold af facade og et 
trappetårn. Ledelsen vurderer produktiviteten som tilfredsstillende. 
 
Effektivitet 
En anden parameter til brug ved benchmarking er evnen til at opfylde pligter nævnt i 
Gymnasieloven i forhold til ressourceforbrug. Gymnasiet har en pligt til at afhjælpe forkert 
placerede elever til en bedre løsning til en bedre løsning enten med fortsættelse på gymnasiet 
eller ved alternative uddannelsesforløb. Rysensteen Gymnasium har gennem en række år vægtet 
fastholdelse af elever højt, og frafald kan bruges som mål for effektivitet. 
 
Ledelsens forventninger og mål er indfriet, og effektiviteten vurderes tilfredsstillende. 
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4. Årets økonomiske resultater - årsregnskabet 2013 
I dette kapitel fremlægges en kortfattet oversigt over skolens økonomiske situation.  
 
Årsregnskab 2013 
 

Regnskabet for finansåret 2013 ser i 
kompakt form ud på følgende måde  

  

Indtægt  
Taksametertilskud 75.180.000,00 
Deltagergebyr, GSK-elever 38.000,00 
I alt 75.218.000,00 

  

Udgifter  
Undervisning. Løn og undervisningsmidler 47.502.000,00 
Markedsføring 93.000,00 
Ledelse administration 9.854.000,00 

Bygningsdrift 13.539.000,00 
Rente realkreditlån 935.000,00 
I alt 71.923.000,00 

  

Resultat 3.295.000,00 
 
 
Indtægterne kommer hovedsagelig fra Undervisningsministeriet for vores stx-elever via en 
taksametermodel. I modellen er der et grundtilskud, tilskud for elevantal, som opgøres to gange 
om året, antal studenter, antal studenter med særlige A-niveaufag fx fysik, samt et 
bygningstilskud, der afhænger af elevantallet det foregående år.  
Tilskud for pædagogikumkandidater, bro-elever og GSK-elever gives efter andre 
taksametermodeller. 
Da vi skal følge de almindelig regnskabsregler, skal vi afskrive større anskaffelser. Det betyder, at 
fx nye toiletter for 1 mio. kr. belaster vores likviditet med 1 mio., men da udgiften skal afskrives 
over 10 år optræder udgiften i det enkelte år kun med 100.000 kr. i årsregnskabet. Tilsvarende 
skal den pris vi betalte for gymnasiets bygninger i 2007 afskrives over 50 år. 
Årsregnskabet indeholder altså en række poster, som skyldes tidligere anskaffelser, samt 
udgifter der ikke er afholdt men skyldes væk, fx feriepengeforpligtelsen for den løn de ansatte 
har modtaget i løbet af året.  
Årsregnskabet er altså et mere komplekst regnskab, end det likviditetsregnskab mange familier 
udarbejder og i praksis opererer administrationen både med et likviditetsregnskab og med et 
regnskab der skal danne grundlag for årsregnskabet. 
Resultatet på 3,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med, at vi gennem flere år har ventet på 
byggetilladelse og dermed store udgifter på Flæsketorvet.  
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5. Uddannelseskvaliteten 
I dette kapitel undersøger vi kvaliteten af Rysensteen Gymnasiums uddannelsestilbud, sådan 
som den kommer til udtryk i dels 3.g-elevernes udsagn og dels alle elevers fravær fra 
undervisningen. I kapitlets første del undersøges 3.g-elevernes samlede tilfredshed med deres 
gymnasieforløb, deres tilfredshed med arbejdsbelastningen herunder fordelingen af 
belastningen, deres tilfredshed med undervisningen, skolens sociale liv, AT-undervisningen, 
SRP-forløbet og endelig elevernes opfattelse af i hvor høj grad deres gymnasieuddannelse 
understøtter STX-formålene om at være såvel studieforberedende som almendannende. I 
kapitlets anden del undersøges elevernes fravær fra undervisningen. 
 
 

Tilfredshed samlet set med gymnasieforløb på Rysensteen 

 
 
3g’erne er generelt tilfredse med deres tre-årige gymnasieforløb, 84% er enten tilfredse eller 
meget tilfredse. 
 
 
 

Arbejdsbelastningen samlet set 

 
 
En stor del af eleverne vurderer, at arbejdsbelastningen samlet set har været for hård (5 % alt 
for hård og 47 % for hård).  Vi har det løbende med i vores overvejelser, hvordan vi undgår at 
overbelaste eleverne. 
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Arbejdsbelastningens fordeling 

 
 
43 % af 3g eleverne udtrykker utilfredshed med fordelingen af arbejdsbelastningen i løbet af de 
tre år.  Dette er blevet drøftet i UK, hvor det blev besluttet, at teamlærerne skal sikre, at der ikke 
placeres opgaver i perioder med genbesøg og at der ikke ophobes for mange opgaver i 
slutningen af året.  
 
 
 

Undervisningens kvalitet 

 
 
Eleverne er meget tilfredse med undervisningens kvalitet. 91% udtrykker enten tilfredshed eller 
megen tilfredshed. 
 
 

Aktiviteter uden for undervisningen 

 
 
Også her er der generelt en god tilfredshed. 68% er enten tilfredse eller meget tilfredse. 
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Almen studieforberedelse 

 
 
Her har vi en del tilfredse, men der er også 37% der udtrykker utilfredshed med AT-forløbene 
samlet set. CAT har lavet en grundig evaluering af hvert enkelt AT-forløb og en opfølgningsplan 
på baggrund af denne. 
 
 
 

Studieretningsprojektet 

 
 
68% udtrykker tilfredshed eller megen tilfredshed med SRP-forløbet. Det er et område, der har 
været fokus på i en periode og Vejledningsudvalget har planlagt tiltag i det kommende skoleår, 
der har til formål at kvalificere SRP-vejledningen yderligere. 
 
 

Uddannelsens formål – det studieforberedende og det almendannende 
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I relation til uddannelsens overordnede formål om studieforberedelse og almen dannelse er 
eleverne generelt tilfredse. Der er kun ganske få, der udtrykker egentlig utilfredshed. 
 
 
 

Elevfravær 
For at følge udviklingen i såvel det samlede fysiske fravær som det samlede skriftlige fravær er 
der foretaget en kvantitativ undersøgelse af fraværstallene fra skoleåret 2009/2010, skoleåret 
2010/2011, skoleåret 2011/2012, skoleåret 2012/2013 og senest skoleåret 2013/2014 med 
følgende resultater: 

 
Samlet fysisk fravær (vægtet) fordelt på årgange:  
 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
1.g 7,68% 7,43% 7,81% 7,55% 7,55% 
2.g 9,86% 8,76% 9,59% 10,01% 9,49% 
3.g 11,91% 10,26% 9,67% 10,50% 10,29% 

 
 

 
 

Det fysiske fravær for skoleåret 2013/2014 ligger på samme niveau som de forgangne skoleår. 
Det er tilfredsstillende, da vi i skoleåret 2013/2014 har haft et større antal elever end tidligere, 
der har været ramt af psykiske lidelser, herunder stress og depression, hvilket har betydet, at 
nogle elever har været helt eller delvist sygemeldt i længere perioder. En række af disse elever 
har fået god hjælp til at gennemføre gymnasiet gennem brug af vore eksterne samarbejdspartner 
CENSE samt gennem tæt opfølgning gennem studievejledningen, mentorskaber og 
coachsamtaler. 

 
Samlet skriftligt fravær (vægtet) fordelt på årgange: 

 
 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
1.g 8,46% 4,96% 3,40% 5,53% 4,42% 
2.g 11,88% 9,04% 6,59% 6,38% 7,47% 
3.g 12,97% 10,77% 9,05% 8,50% 8,17% 
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Det skriftlige fravær for alle årgange ligger i skoleåret 2013/2014 på samme niveau som det 
seneste skoleår. Det skriftlige fravær for 1.g ligger lavere, hvilket i høj grad kan tilskrives en 
meget stram styring fra såvel klassernes teamlærere, der i samarbejde med studievejledningen 
og studiechefen har formået at fremme en bedre afleveringskultur. Men også arbejdet med at 
fremme ”ny skriftlighed” må formodes at have haft en effekt. Stigningen i 2.g derimod hænger 
sammen med, at enkelte klasser har haft en sløset afleveringskultur, hvilket der fra slutningen af 
skoleåret 2013/2014 er arbejdet målrettet med at forbedre. Der har i den forbindelse været en 
række elever på særlige aftalepapirer, med skærpede krav til afleveringer. Der vil fortsat 
arbejdes med disse klasser i det kommende skoleår for at forbedre studievanerne. Ved 
evalueringen i foråret 2014 af reglerne omkring lærernes manglende kommentarer til for sent 
afleverede opgaver, udtrykker en stor del af eleverne, at det har en betydning for, om opgaverne 
afleveres til tiden. Eleverne erkender vigtigheden af, at få kommentarer til de skriftlige opgaver 
med henblik på den faglige progression. Derfor er der mindre tilbøjelighed til at forhale opgaver 
og dermed mindre tendens til at mangle opgaver, der netop gør, at man mister overblikket og 
motivationen for at aflevere overhovedet.  
 

6. Skolens pædagogiske og organisatoriske indsatsområder 
I dette kapitel beskrives indledningsvist, hvordan Rysensteen Gymnasium herunder skolens 
ledelse er organiseret til varetagelse af det faglige og pædagogiske ansvar, som skolen har. Et 
særligt fokus lægges på organiseringen af skolens indsats med Global Citizenship Programme. 
Dernæst følger undersøgelser af skolens otte, organisatoriske udvalgsarbejde og resultater i det 
forgangne skoleår efterfulgt af udvalgets egen tolkning af resultaternes evaluering, der er 
foregået på mange og vidt forskellige måder. Hvert udvalg opstiller til sidst deres handleplaner 
for det kommende skoleårs arbejde. 
 

Ledelsens organisering til varetagelse af det pædagogiske og faglige ansvar 
Da arbejdet med udviklingen af rysensteenerdidaktikken var færdiggjort stod det klart at 
implementeringen af anbefalingerne herfra, herunder udviklingen af Global Citizenship 
Programme, krævede en ændring af Rysensteens organisationsstruktur. 
 
Samtidig ønskede vi at bevare den kvalitet, der lå i en bred inddragelse af lærere i arbejdet med 
organisatorisk udviklingsarbejde, som giver lærerne mulighed for at udvikle en 
organisationsprofessionel identitet, som kan supplere den traditionelle fagprofessionelle. 
 
Det har resulteret i en projektorganiseret organisationsstruktur med otte udvalg der varetager 
de områder, som er udløbere af arbejdet med rysensteenerdidaktikken: 

- Citizenship, AT og toning (CAT) 
- Faglig formidling 
- Internationalisering 
- Almen didaktik 
- Sundhed, arrangementer, fysiske rammer og trivsel (SAFT) 
- IT 
- Talentudvikling 
- Vejledning 
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Udvalgene er tildelt udviklings- såvel som driftsopgave, hvilket indebærer at udvalgene også har 
et ansvar for at varetage kvalitetssikringen af det arbejde, der foregår. Dette er i tråd med et 
centralt princip for arbejdet med kvalitetssikring på Rysensteen – nemlig at det er de 
involverede personer, der i videst muligt omfang varetager kvalitetssikringen. Det princip har til 
hensigt at sikre legitimiteten af kvalitetssikringen ved at fokusere på udvikling frem for kontrol 
og sikrer samtidig at det er de der kender målsætningerne for en indsats der evaluerer på 
målopfyldelsen. Til gengæld stilles der specifikke krav til målformulering, evaluering, tolkning af 
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resultaterne og formulering af opfølgningsplanerne. Dette arbejde koordineres af et 
kvalitetssikringsudvalg under ledelse af en kvalitetschef. 
 
Denne komplekse organisation stiller naturligvis store krav til koordinering, derfor mødes 
udvalgsformændene i et organ for udvikling og koordinering (UK). Den strategiske ledelse 
varetages af HHF med ledelses- såvel som lærerrepræsentation i forhold til rammer udstukket af 
bestyrelsen og ledelsen.  
 

Global Citizenship Program: et overblik over indsatsen 
 
I dette afsnit sammenfattes de væsentligste indsatser og resultater under GCProgrammet. En del GCP-
aktiviteter er udeladt, da de ansvarlige udvalg – CAT og Internationalisering – særskilt rapporterer om 
deres aktiviteter i afsnit nedenfor. 
 

 ”Stimulere den enkelte lærers involvering i GCP ved gennemførelse af studierejser til 
partnerskolerne marts 2014”: 60 af Rysensteens lærere besøgte i mindre grupper skolens 
forskellige partnerskoler rundt om i verden. Efter hjemkomsten afleverede alle mindre 
afrapporteringer til AS, som indeholdt beskrivelser af nye faglige perspektiver på turene og 
kontaktoplysninger på ressourcepersoner, som man havde skabt kontakt til på turene.  

 ”Sikre anerkendelse af de GCP aktiviteter, som lærerne udfører i undervisningen og gennem 
planlægning og afvikling af arrangementer”: Ledelsen har været til stede under de fleste større 
GCP aktiviteter som fx RysMUN, besøg udefra af eksperter og ikke mindst under GCP besøgene fra 
partnerskolerne i udlandet. Ydermere er både større og mindre GCP-aktiviteter blevet anerkendt 
både mundtligt og skriftligt i bl.a. ledelsens ugebrev, Ugenyt.   

 ”Fastholdelse af kontakterne med partnerskolerne/i nogle tilfælde opbygning af nye netværk på 
destinationen”: Udover den løbende mailkontakt med partnerskolerne, som foregår på daglig 
basis, har vi i år særligt fastholdt og udbygget vores netværk i partnerlandene indenfor både 
politik, forskning, erhvervsliv og NGO arbejde gennem lærerrejserne til partnerskolerne. De nye 
kontakter, som blev skabt under besøgene, har haft stor betydning for planlægningen af dette års 
GCP rejser for eleverne.  Ydermere har vi ad andre kanaler skabt kontakt til undervisere på 
Harvard og MIT, som vi i øjeblikket er i dialog vedr. et samarbejde med den nye 1.t klasse  

 ”Sikre vidensdelingsprocessen”: Ledelsen har sikret vidensdelingsprocessen gennem møder i 
studieretningsteams med GCP som fast punkt på dagsordenen, en pædagogisk dag med fokus på 
udveksling af faglige erfaringer fra GCP-rejserne. Cat- udvalget har evalueret på GCP/AT- 
progressionsplanen, og er undervejs med en indsamling og strukturering af GCP 
undervisningsforløb på den nye Google-platform. Herudover har Internationaliseringsudvalget 
produceret en programskabelon for partnerskolernes besøg i DK, og evalueret på GCP rejsernes 
opfyldelse af GCPs faglige mål.  

 ”Udvikle Rysensteens brand Global Citizenship Programme gennem udvidelse af den 
internationale hjemmeside og øget pressedækning”: Den internationale hjemmeside er blevet 
betydeligt omstruktureret og udvidet med faste GCP-relevante menupunkter som bl.a. lære- og 
progressionsplan på engelsk af interesse for vores partnerskoler. Derudover opdateres den nu 
ugentligt i takt med afviklingen af GCP aktiviteter. Forskellige GCP-aktiviteter er blevet dækket af 
lokalpressen på Vesterbro, RysMUN, som blev åbnet af den amerikanske ambassadør, Ruffus 
Gifford, blev dækket af TV2 Lorry og GCP blev fremhævet som en vigtig del af Rysensteens virke i 
forbindelse med GTs debatartikel i Politiken i december 2014.  

 ”Understøttelse af samarbejdet med såvel erhvervsliv som videregående uddannelser.”: Udover 
samarbejdet med ToRS instittutet på KU, som vi har udbygget gennem fælles projekter (bl.a 
deltagelse i Science in the City i Carlsberg byen) samt oplæg og undervisning af både undervisere 
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og studerende herfra, har vi oprettet et Advisory Board for GCP med fremtrædende medlemmer af 
dansk erhvervsliv, politikere, forskere  og NGO repræsentanter (http://rysensteen.dk/advisory-
board.) En af boardets vigtigste opgaver er at assistere Rysensteen med at opbygge nye netværk 
inden for både erhvervsliv og videregående uddannelser i både Danmark og partnerlandene. På 
boardets råd har vi fremstillet et præsentationsmateriale særligt henvendt til erhvervslivet.   

 ”Udvikling af RYSMUN til også at rumme elever fra nogle af vores partnerskoler ude i verden”: I 
årets RysMUN deltog elever fra Egypten, Spanien, Kina og Project Rousseau i New York. Vi har fået 
tilsagn fra flere af vores andre partnerskoler bl.a. den argentinske om deltagelse i næste års 
RysMUN 

 ”Fortsættelse af arbejdet med at udsmykke vores bygninger med elementer, der understøtter 
indtrykket af Rysensteen Gymnasiums profil”: Vi har udsmykket gangene i Rysensteens 
hovedbygning med kontrafejerne af betydningsfulde danskere og en visuel fremstilling af deres 
sproglige, musikalske eller arkitektoniske aftryk på Danmarkshistorien – alt sammen i tråd med 
det demokratiske dannelsesideal, som GCP indeholder.  Ydermere er også trappegangene på 
Flæsketorvet, som vi deler med sprogskolen, blevet udsmykket med motiver, der symboliserer 
vores og sprogskolens fælles globale fokus.    

 ”Planlægning af GCP-projekt for interesserede 9. klasse-elever – et brobygningsprojekt”: Vi har 
planlagt og annonceret et GCP-projekt for interesserede 9. klasseselever. 
(http://rysensteen.dk/global-citizenship-8-9-klasse) som indeholder en introduktion til GCP og 
dermed en brobygning mellem 9. klasse og Rysensteen Gymnasium. Projektet er planlagt til at 
løbe af stablen mellem jan. og marts 2015 

 ”Skabe grobund for fundraising”: Advisory Boardets vurdering var, at funding i høj grad er 
afhængig af påviselige resultater. Cat – udvalget og AS har bl.a. derfor gjort reviderede GCP-
læreplans formål tydeligere og de faglige mål mere målbare. I forlængelse heraf har vi indledt en 
dialog med tænketanken DEA om udvikling af et redskab til evaluering af de langsigtede mål med 
GCP – fx at flere rysensteener-elever læser videre på universiteter i udlandet og engagerer sig 
NGO arbejde.  

 
Andre større gennemførte GCP aktiviteter: 

 GCP rejser: 9 ud af 10 afgangsklasser fra Rysensteen Gymnasium gennemførte deres 3.g 
GCP ture som planlagt med Home Stay. 3.c var pga. sikkerhedssituationen i Kairo tvunget 
til at tage til Istanbul. Som kompensation for den ikke-gennemførte tur til Kairo, har 17 af 
3.c´s elever valgt på egen bekostning at gennemføre en tur til partnerskolen i Egypten til 
november. Rysensteen planlægger turen sammen med partnerskolen og 3.c eleverne, og 
sender to lærere og AS med til Kairo.  

 GCP besøg i Danmark: Afviklet for partnerskolerne i Kina, Spanien, Rusland, Tyrkiet, 
Canada, Island, Egypten, Indien samt vores særlige amerikanske samarbejdspartner, 
NGO-organisationen, Project Rousseau. Singapore, Beacon i USA og Argentina var de 
eneste, som ikke kom til DK.  

 GCP/Ræson dag: Afholdt d. 25. oktober. Dagen indeholdt en indledende debat med Søren 
Pind og Mogens Lykketoft, fremvisning af 3.g´ernes AT–film, som de havde udarbejdet på 
deres GCP-rejser, kommentarer hertil af Ræson-eksperter samt efterfølgende Q and A 
session vedr. GCP rejsernes praktiske indhold mellem 3.g´erne og 1.-2.g´erne.  

 

GCP: økonomi 
Nedenfor opgøres skolens økonomiske omkostninger i forbindelse med GCP; bemærk at 
opgørelsen er uden udgifter til lærerlønninger. 
 

http://rysensteen.dk/advisory-board
http://rysensteen.dk/advisory-board
http://rysensteen.dk/global-citizenship-8-9-klasse
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  01.01.14-23.05.14 01.08.13-31.12.13 I alt 

Citizenship generelt 24.246,52 239.284,26 263.530,78 

Bibliotek 478,01 2.730,22 3.208,23 

Lærerrejser 640.667,88 0,00 640.667,88 

USA - besøg i DK 8.064,82 29.124,46 37.189,28 

Spanien - besøg i DK 2.200,00 16.744,00 18.944,00 

Egypten - besøg i DK 19.225,12 64.359,13 83.584,25 

Kina - besøg i DK 18.292,82 36.510,72 54.803,54 

Canada -  besøg i DK 24.473,25 24.450,93 48.924,18 

Singapore 354,90 47.529,40 47.884,30 

Argentina  0,00 21.593,11 21.593,11 

Island - støttet af 
Nordplus 0,00 19.087,40 19.087,40 

Indien - besøg i DK 16.106,26 20.029,60 36.135,86 

Tyrkiet -  besøg i DK 34.877,01 15.381,06 50.258,07 

Rusland – bl.a. besøg i 
DK  9.030,40 2.732,28 11.762,68 

RYSMUN 39.751,36   39.751,36 

 I alt 798.016,99 539.556,57 1.337.573,56 

 
 

7. Evaluering af skolens 8 udvalgs handleplaner for 2013-14  
 

7a Vejledning 

a. Handleplaner for skoleåret 2013-14 
 Skabe en klar afgrænsning mellem arbejdsområder hos teamlærere, studievejledere og 

ledelse i forbindelse med gennemførelsesvejledningen. 
 Introducere til og vedligeholde lærernes kendskab til de forskellige værktøjer, der 

anvendes i vejledningssammenhænge, herunder SUS, AT og SRP.  
 Udvikle dialogblomst arbejdsformen (refleksionsgrupper) i løbet af 1., 2. og 3.g i 

forbindelse med arbejde med klasserumskultur og i studievejledningen. 
 Udvikle nye arbejdsformer for at kvalificere gruppearbejdet i 1.g. 
 Udvikle lektiecafétilbuddet med ekstra lektiecaféer i samfundsfag og matematik med 

studerende fra videregående uddannelser. 
 Udvikle mentorordning, hvor elever med særlige behov tilknyttes en lærer. Sikre 

videndeling mellem skolens mentorer.  
 Udvikle værktøjer til forældrekonsultationen i 1.g. 

 

b. Hvad er det foreløbige resultat af arbejdet 
 Der er udarbejdet vejledninger om arbejdsopgaver hos hhv. teamlærere og studievejleder 

til lærere og elever. 
 Der er udarbejdet opdaterede vejledningspapirer til SRP og AT. 
 Dialogblomst modellen (refleksionsgrupper) er blevet afprøvet i forbindelse med 

arbejdet med klasserumskultur i 1. og 2.g. 
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 Dialogblomst modellen (refleksionsgrupper) er blevet afprøvet i forbindelse med 
gruppevejledning i studievejledningen i forhold til elevers håndtering af pres. 

 Der er en ny arbejdsform under udarbejdelse i forhold til at kvalificere gruppearbejde i 
1.g i forbindelse med forløbet om robotter. 

 Der er fra november 2013 og resten af skoleåret 2013-14 planlagt lektiecaféer i 
matematik og samfundsfag med studerende på videregående uddannelser.  

 Der har været afholdt en studiekreds med skolens psykolog, Anne Kaplan, for skolens 
studievejledere og mentorer om håndtering af stress hos elever i oktober 2013. 

 Der har været afholdt et møde for skolens nuværende mentorer og læsevejledere i 
februar 2014 med henblik på videndeling og beskrivelse af mentorordninger. 

 Der er blevet afholdt et frivilligt arrangement om overspringshandlinger for eleverne den 
27.11.14. 

 Der er blevet afholdt et frivilligt arrangement for teamlærere i 1.g om værktøjer i 
forbindelse med forældrekonsultationen i 1.g. 

 Der er blevet afholdt et frivilligt arrangement for eleverne om stress ved ZA i efteråret 
2013. 

 Der er den 1.5.14 planlagt en pædagogisk halvdag for alle skolens lærere om elever der 
overpræsterer. 

 

c. Evaluering 
 Evaluering af skolens lektiecafétilbud: 

Kvantitativ evaluering i alle 1., 2. og 3.g klasser: 
Spørgsmål: Hvor tilfreds er du samlet set med Rysensteens lektiecafétilbud? 

o 3.g: Meget tilfreds 37% 
Tilfreds 44% 

o 2.g: Meget tilfreds 37 % 
Tilfreds 42% 

o 1.g: Meget tilfreds 39 % 
Tilfreds: 47% 

 
Tolkning: Man må konkludere, at de seneste års tiltag for at styrke lektiecafétilbuddet med et 
øget antal lektiecaféer, længere værksteder og skabelse af et godt studiemiljø har båret frugt. 
Opfølgning:  Vi fortsætter med det udvidede tilbud af lektiecaféer i matematik og samfundsfag. 
Ansvarlig LS og JM 

 
 Det fremgår af elevernes svar på spørgsmål til forskellige faktorers vigtighed i forhold til 

lektiecaféerne, at de 4 vigtigste faktorer er:  udbud af fag, at der er lærere til stede, at der 
er mad og drikke og at der er et arbejdsklima hvor alle sidder og arbejder.  Det er ikke så 
vigtigt for eleverne, at det er deres egne lærere der er til stede (kun 11%, 13% og 10% 
svarer ja til at det er vigtigt i hhv. 3., 2. og 1.g). 

 
Tolkning: Det virker til, at eleverne foretrækker lærere frem for studerende i lektiecaféerne, men 
det er ikke så vigtigt, at det er deres egne lærere. Selve studiemiljøet er vigtigt: at være sammen 
med andre der arbejder, og at der sørges for lidt til at hæve blodsukkeret 
Opfølgning:  Vi fortsætter med at sikre gode fysiske rammer for lektiecaféerne og med at 
planlægge lektieværksteder hver uge, herunder også lektiecaféer, hvor der er lærere til stede. 
Ansvarlig LS  
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 Evaluering af gruppevejledning ved SRP: 

Kvantitativ evaluering i 3.g og blandt lærerne. Både 3.g’erne og lærerne virker positive i 
forhold til gruppevejledning ved SRP, men vi har brug for at blive klogere på dette 
område og generelt i forhold til planlægning af vejledningsseancerne. Det er derfor et 
område, hvor vi meget gerne vil have input på den pædagogiske dag den 3.4.14.  JL vil være 
til stede i vejledningsgruppen under de to workshops på den pædagogiske dag, da han 
kender muligheder og begrænsninger i forhold til fordeling af elever hos den enkelte 
vejleder og planlægning af vejledningen. Det er vigtigt, at det bliver klart for lærerne, 
hvilke muligheder og begrænsninger der er for ønsker i forhold til SRP-vejledning. 
Ansvarlig Mi, Ki og JM 
 

Evalueringer der ikke har været en del af den store spørgeskemaundersøgelse: 
 Evaluering af forsøg med ny arbejdsform, der skal kvalificere gruppearbejdet i 1.g, i to 

udvalgte 1.g klasser. Mundtlig evaluering, der inddrages i det forsatte udviklingsarbejde i 
skoleåret 2014-15. Ansvarlig SW. 

 Evaluering af arrangement om overspringshandlinger arrangeret af Psykologerne fra 
Israels Plads. Kvalitativ evaluering med udvalgte elever, der deltog i arrangementet. 
Hovedkonklusion: Godt emne. Ønske om flere konkrete råd mht. undgå 
overspringshandlinger og flere øvelser. Ønske om flere arrangementer med henblik på 
gennemførelsesvejledning. 
Opfølgning: Det er vigtigt ved kommende arrangementer at sikre, at der er meget fokus 
på konkrete værktøjer i forhold til den pågældende problemstilling og at der sættes tid af 
til konkrete øvelser. Ansvarlig Ki og elevrepræsentanterne i vejledningsudvalget. 

 Evaluering af arrangement om stress ved ZA. Kvalitativ evaluering. Konklusion: Eleverne 
var generelt positive over for arrangementet, men ligesom ved arrangementet om 
overspringshandlinger efterspørger de flere konkrete værktøjer. Opfølgning: Vi afholder 
et lignende arrangement i skoleåret 2014-15, men forsøger at inddrage flere konkrete 
værktøjer. Ansvarlig ZA og LS. 

 Evaluering af forsøg med anvendelse af refleksionsgrupper i studievejledningen i 
forbindelse med gruppevejledning om håndtering af stress. Evaluering: 
Fokusgruppeinterview med de pågældende elever ved forløbets afslutning: 
Hovedkonklusion: Refleksionsgrupper er velegnet til gruppevejledning i 
studievejledningen. Vejledningsformen kvalificerer vejledningstilbuddet, men er 
tidskrævende. Opfølgning: Der arbejdes i studievejledningen videre med forskellige typer 
af gruppevejledning. Ansvarlig JM. 

 Evaluering af forsøg med anvendelse af refleksionsgrupper ved arbejde med 
klasserumskultur i 1. og 2.g. Der er endnu ikke evalueret på dette tiltag, men der er 
kommet mange positive tilbagemeldinger fra lærere og elever. 
Opfølgning: Vejledningsgruppen vil i skoleåret 2014-15 arbejde på at systematisere 
arbejdet med klasserumskultur i løbet af 1.-2.g ved at planlægge nogle af klassens timer 
til dette formål.  Der vil herefter evalueres på tiltaget i alle 1. og 2.g klasser. Den 
pædagogiske halvdag den 1.5.14 vil fungere som en optakt til dette arbejde. Ansvarlig LS 
og JM. 

 Evaluering af mentorordning: møde med skolens mentorer og læsevejledere i februar 
2014 med henblik på videndeling og beskrivelse af ordninger. Ansvarlig JM. 
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Opfølgningsplaner/nye handleplaner for skoleåret 2014-15 
 Udarbejde årshjul med tiltag fra vejledningsgruppen til brug for skemalægger 
 Fortsætte med det udvidede tilbud af lektiecaféer 
 Kvalificere vejledningen ved SRP i samarbejde med JL med tiltag af forskellig art: 

o Forberedelsespapiret til SRP-vejledningen revideres 
o Vejledningsgruppen kommer ud i alle 3.g klasser og laver en halv times intro til 

SRP-vejledningen, hvor eleverne udfylder forberedelsesskemaet. 
o Vejledningsseancerne ændres fra tre gange 10 min til én gang 10 min og én gang 

20 min 
 Overveje om vejledningsgruppen skal stå for en intro til vejledningen ved AT-eksamen i 

alle 3.g klasser (på basis af evaluering af tiltag ved SRP-vejledningen). 
 Systematisere brug af refleksionsgrupper ved arbejde med klasserumskultur i 1., 2. og 3.g. 

Den første klassens time i skoleåret 2014-15 skal have klasserumskultur som dagsorden. 
Vejledningsgruppen udarbejder spørgsmål til klasserumskultur med udgangspunkt i 
oplægget på pæd. dag den 1.5.14. 

 Fortsætte arbejdet med at udvikle nye arbejdsformer i forhold til kvalificering af 
gruppearbejde i 1.g. Forsøget i forløbet ”Robotter” udbredes i skoleåret 2014-15 til fire 
1.g klasser og der laves en opfølgning i de pågældende klasser i februar/marts 2015 

 Planlægge endnu et frivilligt stressarrangement for eleverne i efteråret 2014  
 Afholde et frivilligt arrangement for teamlærerne i 1.g, hvor de klædes på til 

forældrekonsultationen i november. 
 Fortsætte med at udvikle gruppevejledning i studievejledningen. 

 
 
 

7b. SAFT-udvalget 
SAFT-udvalget har et meget bredt og ambitiøst kommissorium som indbefatter sundhed, 
arrangementer, fysiske rammer og trivsel. Det betyder at udvalget dækker over mere end der er 
ressourcer til at beskæftige sig indgående med hvert år. For at imødekomme denne udfordring 
arbejder SAFT ifølge sit kommissorium ud fra fokuserede handleplaner, der skifter fra år til år. 
Dette er ligeledes et forsøg på at sikre, at de elever der sidder i udvalget har indflydelse på hvad 
der fokuseres på.  
For 2013/14 har de fokuserede handleplaner været: 

 At arbejde med at få skabt en kalender der dækker elevudvalgenes aktiviteter og de 

arrangementer der hører under SAFT-udvalget.   

 At arbejde med kommunikation og synliggørelse af skolekulturens mange aktiviteter, 

herunder udvalgets arbejde og kalenderens indhold. 

 At justere introen for de nye 1.g´ere. 

 At gennemføre og understøtte de arrangementer, der er planlagt i efteråret. 

 At arbejde med at revidere skolens rusmiddelpolitik. 

Idéen bag de fokuserede handleplaner er, at udvalget arbejder med nogle konkrete opgaver som 
fortrinsvis kan løses på ét år. De opgaver som varer længere tid vil blive evalueret, når de er 
afsluttet. 
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I evalueringsskemaet til eleverne spørges der derfor ind til den konkrete justering af den sociale 
intro, der er foretaget med henblik på at mindske presset for at drikke alkohol. Desuden spørges 
der til de to arrangementer som SAFT har været involveret i efteråret.  
Elevrådet har overtaget initiativet til at arbejde med rusmiddelpolitikken.  
Desuden har SAFT valgt ikke at spørge ind til kalenderen og i forlængelse heraf 
kommunikationen vedr. synliggørelsen af skolens mange uformelle udvalg og arrangementer. 
Årsagen hertil er, at kalenderen er på standby indtil skolen får etableret den nye IT-platform. 
Der har været afholdt møder med forskellige udvalg ift. ønsker til kalenderen og synliggørelsen 
af deres arbejde. Dette søges imødekommet fremadrettet. 
Desuden er der dele af kommissoriet som overlapper med andre udvalgs opgaver eller andre 
dele af organisationen. Fx er spørgsmålet om fysiske rammer ikke entydigt defineret som et 
SAFT-område (pedeller, elevråd, ledelse er inde over). SAFT´s hovedfunktion er her at 
videresende de ideer, der kommer nede fra eleverne til de relevante organer i organisationen. 
 
Vi har valgt ikke at stille evalueringsspørgsmål til lærerne i denne omgang, men vi har fået en 
tilbagemelding fra lærerkollegiet ift. det vi har lavet og det fremtidige arbejde for udvalget på 
den pædagogiske dag for SAFT d. 8. maj. De konkrete spørgsmål er i slutningen af dokumentet. 
 

SAFT, evaluering, opfølgning og det videre arbejde 
SAFT er et stort udvalg, der i samarbejde mellem elever lærere og ledelse arbejder med 
skolekulturen på Rysensteen. Forkortelsen SAFT dækker således meget bredt: 
S = sundhed 
A = arrangementer 
F = fysiske rammer 
T = trivsel. 
 
SAFT´s kommissorium siger at: 
Det overordnede formål med udvalget er, at fastholde og styrke en skolekultur med afsæt i 
skolens værdigrundlag og vision.  
Det er ikke muligt for udvalget at arbejde med alle elementer hele tiden og derfor formulerer 
udvalget fokuserede handleplaner, som kan gennemføres og evalueres i løbet af et kalenderår. 
 
Fokuserede handleplaner (2013): 

 At arbejde med at få skabt en kalender, der dækker elevudvalgenes aktiviteter og de 

arrangementer, der hører under SAFT-udvalget.   

 At arbejde med kommunikation og synliggørelse af skolekulturens mange aktiviteter, 

herunder udvalgets arbejde og kalenderens indhold. 

 At justere introen for de nye 1.g´ere. 

 At gennemføre og understøtte de arrangementer, der er planlagt i efteråret. 

 At arbejde med at revidere skolens rusmiddelpolitik. 

Succeskriterier efter 1. år 
 Der findes en lettilgængelig SAFT-kalender, der skaber overblik over de mange 

aktiviteter, der hører under udvalgets ansvarsområde. 
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 Der er etableret kommunikationsstrukturer, der fremmer elevmedindflydelsen og styrker 

skolekulturen. (direkte kommunikation med elevrådet og synliggørelse af elevudvalgenes 

arbejde)  

 Der er foretaget justeringer i introforløbet, som i højere grad giver de nye elever 

mulighed for at vælge alkohol fra og som styrker de sunde fælleskaber. 

 Der er gennemført 2 større (frivillige) arrangementer i efteråret.  

 
Spørgeskemaundersøgelsen 2013 
SAFT har i evalueringen spurgt til de tiltag, som er blevet realiseret i 2013. Vi har således ikke 
haft spørgsmål til SAFT-kalenderen, da den ikke kan komme i gang før den nye IT-platform er 
blevet introduceret. Samarbejdet mellem SAFT og elevrådet evaluerer vi direkte med elevrådet. 
SAFT har i evalueringen spurgt til justeringen af 1.g-introen med henblik på begrænsning af 
alkoholkulturen (tårn af aviser, grillarrangement i gården, Kongens Have, alkohol, fotoopgave 
med 1.g og 2.g, bogstavmiddag). Desuden har udvalget spurgt til de to arrangementer, der blev 
gennemført i efteråret: et valgarrangement på Flæsketorvet, og visning af dokumentarfilm i 
forbindelse med CPH-DOX festivallen. 
Svarerne på evalueringen er blevet gennemgået og diskuteret på SAFT-mødet d. 26/3, hvor vi 
kom frem til følgende: 
 
Justeringen af 1.g introen.  Her viser evalueringssvarene, at der er sket et positivt skift i 
fokuseringen på alkohol. Der har ikke været så massiv en afgang til Kongens Have som tidligere, 
også selvom vejret ikke var så godt.  
Evalueringen viser, at det er en god idé at gentage grillarrangementet i gården. 
Bygning af avispapirtårne er blevet godt modtaget, selvom denne aktiv også blev ramt af dårligt 
vejr. 
Bogstavmiddagene har været en succes, også selvom de er blevet afholdt uden alkohol og der 
ikke har været mulighed for at tage alkohol med. 
 
De to arrangementer som udvalget har gennemført, a) valgarrangement på Flæsketorvet 
(næsten 100 % elevstyret) og b) CPH-DOX dokumentarfilmvisning i Bremen Bio, Begge 
arrangementer har fået en god evaluering. 
CPH-DOX arrangementet vil kunne forbedres med tidligere planlægning og dybere forankring i 
undervisningen. 
 

SAFT´s videre arbejde. Fokuserede handleplaner for SAFT 2014 
Sundhed 
Udvalget fortsætter arbejdet med alkoholkulturen og Rysensteens generelle sundhedsprofil. Vi 
påtænker at arbejde med synliggørelse af de sunde aktiviteter skolen allerede har (yoga, 
mindfulness, DGI, frivillig idræt, mamse osv.) Desuden arbejder udvalget med at understøtte nye 
tiltag og især de idéer, der kommer nedefra i organisationen. 
 
Arrangementer  
Samarbejdet med CPH-DOX skal kvalificeres. 
Udvalget overvejer at starte et kunstprojekt med skiftende udstillinger på 2. sal på Flæsketorvet 
(huskunstner, samarbejde med billedskolen…)  
Borgerdyst som en del af introen – AMs kontakt 
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Tøjbytte arrangement– 2.c Olivia 
 
Fysiske rammer 
Hvordan kan Flæsketorvet gøres mere attraktivt? 
Hvordan kan de store lokaler anvendes bedre? 
Hvordan får elever og lærere mere lyst til at være på Flæsketorvet? 
Kan der skabes udendørsfaciliteter på Flæsketorvet? 
 
Trivsel 
Udvalget fortsætter arbejdet med justering af 1.g-introen, og der foretages revideringer på 
baggrund af evalueringen. Desuden planlægger vi at søge input fra 1.g´erene fx via et 
fokusgruppeinterview om introen med en elev fra samtlige 1.g-klasser. 
Kommunikation i organisationen er stadig et indsatsområde som vi ser frem til at komme videre 
med, når den nye IT-platform bliver sat i søen. 
Når kalenderen kommer i gang tænker vi at bruge morgensamlingen som anker og opdatere 
information umiddelbart efter hver morgensamling. 
 
Ovenstående er de foreløbige rammer for SAFT´s arbejde i 2014. Der kan ske ændringer. 
 
Evalueringsspørgsmål fra SAFT (til orientering) 
Spørgsmål til 1.g elever om introen 
De følgende spørgsmål omhandler den sociale intro på Rysensteen og de nye arrangementer der 
har været i introforløbet. 
 

1) Den første dag på Rysensteen skulle klassen bygge et højt tårn af aviser. Formålet var at 
lave en sjov samarbejdsøvelse, hvor I var tvunget til at lære hinanden lidt at kende og 
dermed ryste klassen sammen. I hvor høj grad oplevede du, at aktiviteten var med til at 
ryste klassen sammen? 

a. I høj grad 
b. I nogenlunde grad 
c. I mindre grad 
d. I ringe grad 

 
2) Den første skoledag sluttede med et grillarrangement i gården. I hvor høj grad synes du, 

at det var en god måde at slutte dagen på? 
a. I høj grad 
b. I nogenlunde grad 
c. I mindre grad 
d. I ringe grad 

 
3) Gik du i Kongens Have umiddelbart efter grillarrangementet? 

a. Ja 
b. Nej  

 
4) Som led i introen var der et arrangement, der hed studieretningsvenner hvor 1. og 2.g 

bogstavklasserne havde en lille fotoopgave sammen. I hvor høj grad var det en god måde 
at møde 2.g´erne på? 
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a. I høj grad 
b. I nogenlunde grad 
c. I mindre grad 
d. I ringe grad 

 
5) I løbet af efteråret har alle klasser afholdt bogstavsmiddage, hvor man mødes til en 

hyggelig middag med 2. og 3.g´erne fra samme studieretning. Havde du indtaget alkohol 
inden du kom til bogstavmiddagen? 

a. Ja 
b. Nej 

 
6) Gik du videre i byen efter bogstavmiddagen? 

a. Ja 
b. Nej 

 
7) På baggrund af din samlede oplevelse af den sociale intro på Rysensteen, hvor enig er du 

så i følgende udsagn: “Jeg har følt et pres for at drikke mere alkohol, end jeg havde lyst til i 
forbindelse med nogle af Rysensteens introarrangementer” 

a. Helt enig 
b. Delvist enig 
c. Hverken enig eller uenig 
d. Delvist uenig 
e. Helt uenig 

 
Arrangementer i efteråret 
I efteråret var flere klasser i Bremen Bio og se dokumentarfilmen Days of Hope. 

1) Set i lyset af skolens citizenship-profil, i hvor høj grad var det så en relevant film at se? 
a. I høj grad 
b. I nogenlunde grad 
c. I mindre grad 
d. I ringe grad 
e. Jeg var ikke i Bremen Bio og se Days of Hope 

 
2) I hvor høj grad mener du at biografturen var med til at styrke et fællesskab på tværs af 

klasser? 
a. I høj grad 
b. I nogenlunde grad 
c. I mindre grad 
d. I ringe grad 
e. Jeg var ikke i Bremen Bio og se Days of Hope 

 
I forbindelse med kommunalvalget d. 19. november 2013, blev der afholdt en valgaften i 
samarbejde med kælderudvalget på Flæsketorvet.  

3) I hvor høj grad var du tilfreds med dette arrangement? 
a. I høj grad 
b. I nogenlunde grad 
c. I mindre grad 
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d. I ringe grad 
e. Jeg var ikke til arrangementet 

 
 
Hele kommissoriet – også kalender og sundhed (det er altså de aspekter vi ikke er nået så langt 
med – kram faktorerne)   
Skriv en forklaring til ressource regnskabet der forklarer at udvalget arbejder med fokuserede 
handleplaner 
 
Spørgsmål laves om til graduering – meget tilfreds, tilfreds, neutral, mindre tilfreds 
 
Se på spørgeskema om alkoholpres   overvej lignende spørgsmål 
Har 1.g eleverne haft mulighed for at vælge alkohol fra? 
 
Spørgsmål til lærerne?? 
Spørgsmål til elevrådet om samarbejdet med SAFT: 

1) I hvor høj grad oplever du, at der er sammenhæng mellem det arbejde der foregår i 
elevrådet og det arbejde der foregår i SAFT? Giv gerne eksempler. Lav et særligt skema til 
elevrådet 

 

7c. Talent 

 
Årets arbejde i hovedpunkter: 
 

 Opgradering og justering af talentkataloget og overførsel heraf til skolens 
hjemmeside. 

 Facilitering af skolens talentelever herunder elever til ATU, Forskerspirer, 
mm. 

 Videre arbejde med afgrænsning af skolens tilgang til talentbegrebet 
 Planlægning af pædagogisk dag om talentudvikling  
 Evaluering af skolens talentarbejde samt workshop til kvalitetssikrings.pæd. 

dag. 
 
Evaluering af arbejdet: 

 
 Talentudvalget har fortrinsvist evalueret på synligheden af talentarbejdet 

o Ca. 25 % af lærerne var på evalueringstidspunktet ikke bekendt med at 
skolen havde et talentkatalog, ligesom lærerne gav udtryk for, at de 
kun i nogen grad havde kendskab til indholdet af kataloget. 
Tilsvarende svarede lærerne fortrinsvist, at de kun i nogen grad følte 
sig rustet til at spotte og støtte skolens særligt talenterede elever.  
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o Elevernes tilbagemeldinger mindede om lærernes om end der hos 
eleverne var forskel på hvilken årgang eleverne tilhører. 

o På workshoppen i forbindelse med kvalitetssikrings-pæd. dagen 
drøftede vi med et antal lærere hvordan talenttilbudene og 
informationerne gøres endnu mere tilgængelige for skolens elever og 
lærere. Herunder kom der mange gode input, som sammen med 
talentgruppens egne drøftelser er mundet ud i nedenstående 
handleplaner. 

  
Handleplaner 2014/15: 
 

 Der arrangeres løbende infomøder og introduktioner i klasserne om 
mulighederne for at deltage i forskellige talentarrangementer (ATU, 
Forskerspirer, Science College, m.fl.) – gerne med deltagelse af tidligere 
deltagere i projekterne. 

 Der udarbejdes et notat om skolens talentarbejde, som udleveres til alle 
1.g’ere, som kombineres med en ”intro-leg” på hjemmesiden i forbindelse 
med en klassens time. 

 Der udarbejdes en samlet liste over lærere/koordinatorer, der er 
kontaktpersoner i forbindelse med forskellige talenttilbud. 

 Der udarbejdes en kort vejledning til lærere med informationer om 
deadlines, udvælgelse, kontaktpersoner, materialer til introduktion mm. til 
fremtidige lærerhåndbøger. 

 Der udfærdiges et engelsksproget diplom, der udleveres til elever, der har 
deltaget i talenttilbud. Diplomet udformes som et standardskriv om konkrete 
kompetencer, som er opnået ved deltagelse i de enkelte aktiviteter og 
udleveres som supplement til eksamensbeviset. 

 Talentudvalget mødes med alle faggrupperne (deltager med et kort punkt på 
ordinære faggruppemøder i starten af året), med henblik på at styrke 
samarbejdet mellem talentudvalg og faggrupper. Faggrupperne definerer 
den talentfulde elev - et fælles billede som den enkelte lærer kan læne sig op 
ad. 

 Talentudvalget afholder fokusgruppeinterviews med udvalgte elever, der 
har deltaget i talentarrangementer. 

 
 
 

7d. CAT 
 

1. Handleplaner for skoleåret 2013-2014: 
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a) Planlægning og afholdelse af citizenship-dag, herunder samarbede med RÆSON, samt 
forberede både 3.g’ere, øvrige elever, rejselærere, eftermiddagens tovholdere m.fl. på, 
hvad der forventes forud for dagen og på selve dagen.  

b) Justering af CAT-progressionsplan på baggrund af evalueringer (både lærere og elever) 
samt udefrakommende krav om AT og innovation. 

c) Rette progressionsplanen til i forhold til input fra Faglig Formidlings-udvalget, så 
skriftlighedsprogressionsplanen tænkes sammen med CAT-progressionsplanen. 

d) Oprette materialebank i tilknytning til hvert af forløbene i progressionsplanen.  
e) Gennemskrive citizenship-læreplanen. 
f) Overordnet planlægning/koordinering af nedenstående forløb i progressionsplanen: 

- AT2 (via ekstern arbejdsgruppe) 
- 1.g AT-årsprøve (med innovation i samarbejde med Almen didaktik-udvalget) 
- 2.g’ernes AT-terminsprøve 
- 3.g’ernes sidste AT-forløb inde eksamen 
 

2. Evalueringer: 
Evalueringerne gav følgende input til CAT-progressionsplanen 
a) Overordnet var der stor tilfredshed med de enkelte forløb i progressionsplanen. 
b) Ønske om at samle AT-moduler mere og have flere åbne AT-forløb 
c) Ønske om at flytte videnskabsteorimoduler fra 1.g til 2.g og 3.g. 
d) Forslag om at gentænke formen på citizenship-dagen samt film som produkt for 

rejseprojektet. 
e) Finpudse citizenship-læreplanen. Verdensborger skal være overliggeren og herunder kan 

man fokusere på kulturforståelse og/eller faglige kompetencer (faggrupper kan fokusere 
der, hvor det er relevant – alle fag behøver ikke byde ind alle steder). 

f) Forløbet om kulturforståelse: engelsk vil gerne ud af dette forløb. Det er ikke engelsk-
fagligt nok, og engelsk er i forvejen rigt repræsenteret i CAT-progressionsplanen. Drama 
og musik vil til gengæld gerne mere på banen og kan lave noget interessant omkring 
kulturforståelse.  

g) Vi har pt ikke AT-forløb, der bygger direkte videre på AP og NV, men har ikke kunnet 
komme op med noget, der giver rigtig god mening i AT-forstand. CAT foreslår, at vi i stedet 
sørger for, at AT2 (om Robotter) bygger videre på elementer fra NV (f.eks. 
variabelkontrol), og at der bygges videre på AP i de AT-forløb, der indeholder 
humanistiske fag. 

h) Ønske om at ombytte AT5 (Globale udfordringer) og AT6 (periode-forløbet), så man 
nemmere kan bygge videre på ”Globale udfordringer” i SRO’en. 

i) AT5 ændres fra globale udfordringer til globale tendenser for at få flere fag i spil. 
j) AT8-terminsprøven og AT10-prøveeksamen minder meget om hinanden, og vi har 

samtidig rigeligt med AT-moduler, så AT8 fjernes fra progressionsplanen. 
k) AT1-Områdestudier fungerer ikke som AT-forløb. Det bør snarere være en obligatorisk del 

af alle fag i starten af skoleåret. 
l) Citizenship-læreplanen bør skrives mere ud, så den indeholder eksempler, der peger på 

muligheder for de studieretninger, der ikke er Globaliseringsretninger. 
m) Ændre fokus i AT4 (sundhed), så det i højere grad kan skræddersyes til hver studieretning. 

CAT forslår, at matematik indgår sammen med samfundsfag og idræt (og i studieretninger 
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med samfundsfag A kan produktet bindes til et tværfagligt samarbejde mellem matematik 
og samfundsfag, da det fremover ikke bliver muligt i SRO). I studieretninger med 
samfundsfag på C-niveau bliver det muligt at kombinere idræt med fag som fysik eller 
drama/musik. 

 
3. Resultatet af arbejdet (er handleplanerne gennemført): 

a) Information om citizenshipdag er kommunikeret ud til alle lærere via ugenyt og 
programmet er præsenteret på pædagogisk dag, samt til alle elever ude i klasserne (AS var 
rundt i alle klasser).  

b) Studierejser og citizenship-dag er afholdt (internationaliseringsudvalget evaluerede 
efterfølgende). 

c) Der er udarbejdet et materiale til AT2, der kan bruges af både matematik, fysik og engelsk. 
d) Vi har afholdt pædagogisk dag om AT og innovation. 
e) Vi besluttede at 2.g’ernes terminsprøve og 3g’ernes sidste AT-forløb skulle køres på 

samme måde som forrige år. 
f) Vi har i samarbejde med Almen didaktik-udvalget udviklet et AT-forløb med innovation, 

som blev afviklet for 1.g’erne i eksamensperioden. 
g) Evalueret CAT-progressionsplanen via spørgeskema til lærere og elever, møder med 

faggrupperne mat-nat, sprog og musik-drama. Præsenteret/diskuteret foreløbige 
resultater på pædagogisk dag d. 3.4.2014. 

h) Udarbejdet CAT-progressionsplan for skoleåret 2014-2015. Den blev præsenteret for alle 
lærere på en pædagogisk dag d. 8.5 – og er sendt ud elektronisk i skolekom d. 2.6.2014. 

i) Vi mangler stadig at synkronisere CAT-progressionsplanen med en 
skriftlighedsprogressionsplan fra Faglig formidlings-udvalget (dette gøres i næste skoleår 
når Faglig Formidling har udarbejdet denne). 

j) Vi mangler stadig at oprette en materialebank (skyldes bl.a. at den ny IT-platform ikke er 
klar endnu). 

k) Vi er startet på en gennemskrivning af citizenship-læreplan samt vejledning (på baggrund 
af evalueringer samt diskussion i HHF). Den ligger klar til skolestart. 

l) Vi har haft indledende møde med Clement for at planlægge næste skoleårs citizenship-
dag, der afholdes på stort set samme måde som sidste år d. 27.10.2014. 

 
4. Handleplaner for skoleåret 2104-2015 

a) Færdiggøre citizenship-læreplanen og den tilhørende vejledning – bl.a. på baggrund af 
input fra faggrupper ifm. kompetenceudviklingsprogrammet. 

b) Planlægning og afholdelse af citizenship-dag. 
c) Opstarte materialebank i tilknytning til hvert af forløbene i progressionsplanen.  
d) Evaluere CAT-progressionsplanen, citizenship-læreplanen (+ vejledning) og citizenship-

dagen. 
e) Rette progressionsplanen til i forhold til input fra Faglig Formidlings-udvalget, så 

skriftlighedsprogressionsplanen tænkes sammen med CAT-progressionsplanen. 
f) Overordnet planlægning/koordinering af nedenstående forløb i progressionsplanen: 

- 1.g AT-årsprøve (med innovation i samarbejde med Almen didaktik-udvalget) 
- 3.g’ernes AT-prøveeksamen. 

g) Eventuel justering af CAT-progressionsplan på baggrund af evalueringer. 
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7e. Almen Didaktik 
 

Hvad har udvalget arbejdet med i dette skoleår? 

I Almen Didaktik udvalget har vi i haft fokus på implementering af AT/innovation.  

Udvalget har udarbejdet et innovationsprojekt, som tager udgangspunkt i et innovationsværktøj 

fra INDEX- design to improve life og har selv didaktiseret værktøjerne og tilpasset dem 

Rysensteens behov og krav. Projektet har kørt som en årsprøve for samtlige 1.g klasser, hvor 

eleverne har arbejdet struktureret i processer og deraf stiftet bekendtskab med innovative 

arbejdsformer. Hver klasse har haft en lærer som gennemgående facilitator og projekterne er 

afsluttet med en mundtlig prøve og fremlæggelse af produkt. De 11 forslag er samlet ind og 

videreformidles til SAFT ligesom de tre bedste forslag er ved at blive implementeret på skolen 

med start efter sommerferien. Yderligere to gruppers projekter inddrages i kommende projekter 

hos Faglig formidling og Kunstfakultetet. 

Ydermere har udvalget arbejdet med fokus på feedback i stedet for summativ evaluering. I 

efterårssemesteret fik 1.b ikke karakterer for skriftlige afleveringer, men i stedet uddybende 

kommentarer. Efter evaluering med eleverne kom vi frem til, at eleverne er glade for og gør brug 

af den skriftlige feedback de får af lærerne, men at de stadig er fokuserede på at få karakterer.  

Det foreløbige resultat af arbejdet 

Vi har evalueret projektet med eleverne i Lectio og størstedelen af eleverne synes godt om 

innovationsugen.  En del har givet udtryk for, at placeringen i læseferien har været 

uhensigtsmæssig og at de gerne havde haft kendskab til årsprøven i bedre tid. Alt dette er der 

taget højde for, da årsprøven er lagt ind i CATs progressionsplan for skoleåret 2014/2015.  

De involverede lærere har ligeledes givet udtryk for, at det har været en spændende opgave og 

lærerig proces. Årsprøven rettes til og justeres efter de indsamlede erfaringer. 

Med hensyn til forsøget i 1.b. har vi besluttet,at vi ikke vil arbejde videre med forsøget, blot 

videreformidle resultatet til vejledningsgruppen. 

 

Hvilke opgaver planlægger udvalget at arbejde med i kommende skoleår? 

Udvalget ønsker at nedsætte og igangsætte en gruppe af lærere, der vil arbejde med innovative, 

kreative og engagement skabende arbejdsformer i undervisningen i skolens 2.g-klasser i 
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skoleåret 2014/15 og videndele/samarbejde med faglig formidling, kunstfakultetet og 

vejledningsgruppen om innovative arbejdsprocesser. Vi vil i forlængelse heraf oprette en 

ressourcebank, som lærerkollegiet skal have adgang til, ligesom vi planlægger at afholde små 

kurser for interesserede kolleger for at videndele. 

Vi vil undersøge 2.g elevernes opfattelse af motivations-skabende undervisning gennem den 

årlige evaluering i januar. Resultaterne skal følges op af handleplaner i det omfang det viser sig 

nødvendigt. 

Ud fra de input vi fik på kvalitetssikringsdagen ønsker vi at udarbejde tiltag, der tilgodeser 

inddragelse af lokalerne i Hvide Kødby og andre fysiske læringsrum. Vi har allerede etableret en 

idébank og vil ud fra denne forsøge sammen med servicemedarbejderne at realisere ideerne. 

Dette arbejdes der med i efteråret 2014 i tæt samarbejde med servicemedarbejderne og 

forventes afsluttet dec. 2014, hvorefter idéerne implementeres. 

Vi vil ud fra kommende kurser og seminarer holde os orienteret omkring den nyeste didaktiske 

forskning og inddrage pædagogikumkandidater til videndeling om samme 

 
 

7f. Faglig Formidling 
 

Indhold Særlige mål Evaluering 
Færdiggørelse af læreplan for 
nyt formidlingsfag. De første tre 
moduler, der ligger i efteråret 
2014, er klar inden 
sommerferien. 

  

Implementering af 
formidlingsfaget for de 12 nye 
1.g-klasser i forårssemestret 
2015. 

1. De berørte lærere skal 
klædes på. 
2. DHO skal bruge som 
afslutning på første fase.   

Efter 1. år skal forløbet 
evalueres. Hvordan dette skal 
foregå, er endnu ikke fastlagt. 

Afholdelse af pædagogisk dag på 
OD-dagen først i november.  

1. Lærerkollegiet skal 
sættes ind i 
formidlingsfagets 
indhold.  
2. Skabe fællesmængde 
om, hvad eleverne har 
været/kommer igennem.  

Kvalificerer det lærerne 
yderligere med deres arbejde i 
skriftlighed og formidling? 
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Efter den pædagogiske dag skal 
behovet for efteruddannelse af 
lærerne afdækkes. Dette kan 
bl.a. være planlægning af 
opgavedeadlines og arbejde med 
feedback-strategier 

1. Give eleverne bedst 
mulig hjælp til 
progression i formidling 
2. Udjævne lærernes 
arbejdsbelastning 
mest/bedst muligt. 

Er der nogle, der er 
interesserede i at deltage i 
efteruddannelsen? 
 

Gennemskrivning af SRP- og AT-
vejledning med rettelser fra 
kvalitetsmålingerne. 

 Bruges de – og er de gode 
(nok)? 

Fastlægge strukturen for 
progressionen mellem de store 
skriftlige opgaver. Skal ses i 
forlængelse af DHO’ens 
placering som afslutning på 
første fase af formidlingsfaget. 

  

På baggrund af formidlingsfaget 
og progressionen i de store 
opgaver, der låser flere ting fast, 
udarbejdes den sidste del af den 
overordnede progressionsplan.  

Endelig vedtagelse: 
slutningen af skoleåret 
2014/15. 

 

 
 
Handleplaner på længere sigt (skoleåret 2015/16) 
1. En opgavebank med eksemplariske opgaver. 
2. Hvordan kan FF på længere sigt få mundtlig formidling på dagsordenen? 
 
 
 

7g. IT 
IT-udvalget – handleplan for skoleåret 2014/2015 
 
Skoleåret 2013/2014 har for IT-udvalget været et interessant skoleår, hvor vi har været 
involveret i udviklingen af en ny platform. Udvalget valgte i det foregående skoleår, at google 
skulle være den nye platform for kommunikation på Rysensteen Gymnasium, og i dette 
indeværende skoleår skulle denne platform virkeliggøres, og vi havde oprindeligt en deadline, 
der hed 1. januar 2014 for launching af ny platform. Denne er nu rykket til august 2014. 
 
Vi gik i første omgang i gang med at lave google sites efter at have besøgt et par andre gymnasier. 
Det var den måde, som andre gymnasier havde fundet på at bruge google til videndeling. Men vi 
fandt hurtigt ud af, at de havde haft et andet udgangspunkt end Rysensteen Gymnasium, idet vi 
allerede havde en rimelig velfungerende kommunikation med skolekom, en god 
videndelingbank med Fronter og god elevkommunikation på Lectio. Vores behov har været 
anderledes end det, andre gymnasier har haft, og derfor var vores incitament til at gå over til 
google et andet. Derfor viste det sig, at Google sites ikke kunne dække vores behov for 
kommunikation. Lectio ville ikke i tilstrækkelig grad heller dække vores behov, så vi måtte finde 
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på en anden løsning, som WizKids allerede havde udviklet, men i en form med meget 
begrænsede muligheder. 
 
Vi havde allerede fra IT-udvalgets fødsel sat følgende krav til en ny platform, som skulle afløse de 
vanskeligheder, der var med de nuværende platforme (skolekom og fronter): 
 

Oprindelige brainstorm på ønsker til ny platform 

- samkørsel af meddelelser og dokumenter 
- Rum-struktur, hvor man kan melde sig til rum 
- gradueret meddelelser (administrative er vigtigere end løst og fast) 
- skal kunne finde dokumenter nemt (intelligent søgning) 
- der skal ikke være en mail på en platform, som henviser til noget på en anden platform 
- team og ledelse må sørge for, at det vigtige kommer frem (ansvarlige for rum) 
- mulighed for at følge udvikling og også at lade være. Der skal således være en trådfunktion, som 
man kender det fra facebook og lignende. Når vi skal have fat i, hvordan det går med Louis fra 
2.a, så skal jeg se enten i Lectio eller læse en del beskeder igennem i for at finde svaret, og 
herunder læse “Han var ikke skole i dag”, “Er han sendt nu?” “Ja”.   
- mulighed for statusrapport omkring elever 
- kalenderfunktion, hvis det er kompatibelt med lectioskemaet 
- man skal kunne stå ude i stamside (som google) og finde sin vigtige beskeder og søge 
- to-do-liste (sende Hanne af sted til studievejleder). Administreres af administrationen og 
brugeren selv (kunne måske være i lectio?). Det skal gerne være på en måde, så man kan læse en 
besked, og så kan man klikke den op til sin to-do-liste, så man selv kan få et overblik over egne 
opgaver. Og andre kan også se, hvem der har taget ansvar for opgaven. Eksemplet er Hanne fra 
3.b, der skal til studievejleder. Beskeden kommer ud på klassekonferencen, og JP klikker på et 
ikon, der gør, at det det står på JP´s to-do-liste - og administrationen kan se, at én har taget sig af 
aben (og hvem). 
- let kunne administrere synlighed ved fil 
- det skal være let for brugeren at give andre mulighed for at få adgang til éns fil 
- klassekonferencer skal gerne bibeholdes 
- et sted til løst og fast 
- ugenytkonference 
- måske aflive ugenyt og istedet have en løbende newsfeed, hvor man kan søge på ord og man 
kan finde alle nyheder (som en lang liste)? Hvad er lettest for brugere og administrationen? 
- tilmelde sig hashtags, så man modtager nyheder, hvortil hashtaget knyttes 
- skal kunne tilgås fra forskellige devices (iphone, iPad) 

 
 
Fra 1. januar indgik IT-udvalget på Rysensteen Gymnasium derfor et tæt samarbejde om 
udvikling af den platform, som Wizkids allerede havde udviklet på, men som ikke var udviklet til 
det behov, som vi på Rysensteen har. Det har været et langt stykke arbejde at udvikle ideer, 
forslag og gå Wizkidsplatformen efter i sømmene. Og at sikre platformen imod angreb og 
overvågning fra google, hvorfor Edulife blev etableret og integreret i den ny platform. 
 
I løbet af foråret blev IT-gruppen udvidet med flere væsentlige medlemmer, som har sikret 
kvaliteten af den nye platform. Kolleger, der sidder på nøglepositioner, såsom LS og NK, har 
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været yderst dygtige til at påpege fejl, mangler og komme med forslag til væsentlige rettelser, 
som har gjort, at platformen nu er i en form, som kan gøre, at vi til august kan launche den nye 
platform. 
 
Meget vil være, som man kender fra Skolekom: administrative meddelelser, klassekonferencer, 
udvalgskonferencer. Her vil man kunne læse og kommenterer beskeder. Men langt hovedparten 
af vores ønsker til den nye platform er netop indfriet ved portalen. Jeg ønsker særligt at 
fremhæve: 

- samkørsel af meddelelser og dokumenter 
- der skal ikke være en mail, der refererer til et dokument på en anden platform. 

Dokumentet skal kunne findes inden for samme platform 
- fastholdelse af klassekonferencer 
- let kunne administrere adgang og synlighed af (vigtige) filer 
- kalenderfunktion kompatibel med Lectio 

 
Der er dog også visse ønsker, som ikke endnu ikke har vist sig mulige at gøre med nye platform. 
Her vil jeg fremhæve: 

- tilmelde sig hashtags, så man modtager nyheder, hvortil hashtaget knyttes. Det har vist sig, 
at hashtags også nemt bliver en jungle, som ikke gør det lettere at finde dokumenter og 
informationer 

- to-do-liste (sende Hanne af sted til studievejleder), Det har ikke været muligt endnu at 
lave en funktion, så man kan se, hvem der har taget ansvaret for hvad. Det må være noget, 
som man skriver i konferencerne – eventuelt som svar på en besked. 

- mulighed for statusrapport på elever. Dette har vi endnu ikke fundet en løsning på. 
 
Yderligere har vi arbejdet med nogle ønsker, som vi i første omgang ikke var opmærksomme på, 
men som vi under udviklingen er stødt på og er kommet frem til via sparring fra kolleger og 
særligt IT-udvalgets nye medlemmer: 

- automatisk log ud 
- nemt overblik over konferencer og to-do-liste 
- et sikkert sted til personfølsomme oplysninger og sikring af dokumenter, som man af 

forskellige grunde ikke ønsker, at Google har adgang til 
 
 
 

Målsætninger, handleplan og succeskriterier for skoleåret 2014/2015 
 
Målsætninger 

- Effektivisering af informationsarkitekturen – uden at kolleger finder det umuligt at finde 
den nyttige information 

- Øge mulighederne for at gøre informationer let tilgængelige ved at indfase ny platform 
- øge kendskabet til værktøjer i google Education blandt kolleger 
- øge anvendelsen af IT-værktøjer i undervisningen, særligt værktøjer knyttet til google 

Education 
 
Handleplan 

- indfase googleplatformen og derved fastholde: 
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o let adgang til vigtige informationer fra administrationen, klasseteams,   
organisationsudvalg og Ugenyt 

- indfase googleplatform og derved øge 
o kollegers muligheder for videndeling 
o kollegers muligheder for at finde efterspurgte dokumenter/beskeder 

- afholde pædagogiske arrangementer med fokus på introduktion til og anvendelse af IT-
værktøjer knyttet til Google Education i den daglige undervisning 

- udarbejde en klar procedure for hensigtsmæssig anvendelse af ny platform 
- introducere elever og elevudvalg for googleplatformen 

 
Succeskriterier 

- alle lærere er trygge ved ny platform 
- alle lærere kan hurtigt og effektivt finde den søgte information (ingen lærer oplever den 

nye platform som ”Fronter-jungle” eller ”Skolekom-safari”) 
- en stor del af lærerkorpset anvende IT-værktøjer fra Google Education i forbindelse med 

undervisningen 
- elever har en velfungerende kommunikation på den nye platform og kan holde sig 

orienteret om, hvad der foregår i de forskellige elevudvalg 
 
 
 

7h. Internationalisering 
 

Udvalg 

Udvalget består nu af tre lærere, en leder og en medarbejder fra sekratariatet. To medlemmer trådte ud 

i efteråret og to nye kom til i foråret. 

 

Kommisorium 

Udvalgets arbejde er primært tænkt som konkrete og praktiske tiltag, der skal støtte op om lærernes 

arbejde med GCP i undervisningen og lette og systematisere lærernes arbejde med besøg og genbesøg. 

Vi arbejder også med at øge synligheden af GCP på hjemmesiden. 

 

 

Konkrete tiltag 2013-14 

1. Vi har udviklet et genbesøgskatalog, så der ligger en skabelon for et program, som lærerne kan 

benytte sig af ved genbesøg. Denne skabelon rummer en struktur for et program under besøget 

og en række bud på aktiviteter, som tidligere har været en succes. Der er aktiviteter, som passer 

til forskellige studieretninger og samarbejdslande. Genbesøgskataloget er under stadig 

udvikling, da vi hele tiden får samlet nye ideer og erfaringer.  

2. Vi har lavet spørgeskemaer for at evaluere elevernes opfattelser af GCP-rejserne og GCP-

genbesøgene. Skemaerne er blevet brugt, og vi har bearbejdet resultaterne og fremlagt dem for 

lærerkollegiet og diskuteret dem med dette.  

3. Vi har lavet spørgeskemaer for at evaluere lærernes opfattelser af GCP-rejserne. Skemaerne er 

blevet brugt, og vi er i gang med at bearbejde resultaterne.  

4. Vi har indsamlet materiale og er i gang med at opbygge en materialebank, som rummer fagligt 

materiale fra de forskellige destinationer og fag. Formålet er vidensdeling og derigennem at 

skabe inspiration og lette lærernes arbejde. 
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5. Vi har arbejdet med at styrke synligheden af GCP på hjemmesiden. 

 

Evalueringer af de konkrete tiltag 

1. Lærerne: Genbesøgskatalogets anvendelighed er lærerne godt tilfredse med. Overskueligheden 

er de næsten lige så tilfredse med. 

2. Eleverne er ikke helt tilfredse med spørgeskemaet efter GCP-rejsen, særligt spørgsmålene, der 

tager udgangspunkt i GCP-læreplanen. 

3. Vi har ikke evalueret lærernes spørgeskema om GCP-rejsen. 

4. Materialebanken er stadig under udvikling og er ikke blevet evalueret endnu. 

5. Eleverne er godt tilfredse med synlighed og relevans af GCP på hjemmesiden. 3.g´erne er mere 

skeptiske for relevansen end 1.g´erne og 2.g´erne. Synligheden af GCP på hjemmesiden 

vurderer lærerne højt, relevansen næsten lige så højt. 

 

Tolkning af evalueringsresultater 

1. Tilfredsheden med genbesøgskataloget er stor, da lærerne virkelig oplever, at de kan høste af 

andres erfaringer og ikke skal begynde forfra, når et genbesøg skal planlægges.  

2. Eleverne var utilfredse med de spørgsmål i evalueringsskemaet, som tog udgangspunkt i GCP-

læreplanen. Spørgsmålene blev stillet for abstrakt.  

3. - 

4.  

5. Synligheden af GCP på hjemmesiden er fin, men indholdet må gerne skærpes, så også 3.g`erne 

kan se relevansen. 

 

 

Handleplaner for 2014/15 

1. Genbesøgskataloget skal opdateres løbende, og vi skal skabe en endnu tydeligere struktur.  

2. Vi skal forbedre og præcisere spørgsmålene på spørgeskemaet til eleverne efter GCP-rejserne 

og genbesøgene. Spørgsmålene med udgangspunkt i GCP-lærerplanen blev stillet for abstrakt 

og skal konkretiseres med eksempler. Det er dog vigtigt, at vi ikke laver så meget om, så vi slet 

ikke kan sammenligne med resultaterne fra dette år.  

3. Vi skal få færdiggjort behandlingen af lærernes besvarelser.  

4. Vi skal fortsætte løbende med at indsamle materiale til GCP-banken. Vi skal finde en god 

struktur på den nye IT-platform til det indsamlede materiale, så vi sikrer, at det er let 

tilgængeligt og bliver brugt af lærerne.  

5. Vi skal arbejde med at gøre GCP endnu mere synlig på hjemmesiden. Vi laver 

fokusgruppeinterview med 3.g`erne for at finde ud af, hvordan vi kan styrke relevansen af 

indholdet for dem.  

Der ligger et stort arbejde i, at få den engelske del af hjemmesiden opdateret og forbedret. Vi 

vil undersøge, hvordan vores samarbejdspartnere synes, at den virker på dem og i højere grad 

målrette den, så den bliver brugt af vores samarbejdspartnere. 

 

 
 
 
 
 


