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Indledning og resume 
Det er tredje gang, at vi samler årets resultater i denne form for ressourceregnskab. Formålet er at 

samle resultater for en række centrale parametre og dermed give overblik over udviklingen på Rysen-

steen Gymnasium. I denne udgave af ressourceregnskabet er periodiseringen ændret, så vi først fær-

diggør rapporten i begyndelsen af det nye skoleår og dermed har alle aktuelle tal fra skoleåret 2015-

16’s afslutning med.  
 

Som sidste år gælder det, at de data, som stammer fra spørgeskemaundersøgelser, 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 pålidelige data. 
 

Vi indarbejder løbende nye relevante områder i ressourceregnskabet. I dette års version er der tilføjet 

flere oplysninger om medarbejderprofilen og nogle udvidede betragtninger om løfteevne samt karak-

terpraksis. 
 

Efter et svagt faldende søgetal i 2013 og 2014 steg søgetallet i 2015 ret markant, og i 2016 og har vi 

nogenlunde fastholdt dette høje niveau på omkring 500. 130 elever har i 2016 søgt os med henvisning 

til vores nu godkendte Global Citizenship-profil, og af disse er 124 blevet optaget. De 54 af disse 124 

ville dog være blevet optaget i henhold til afstandskriteriet under alle omstændigheder. Så vi har altså 

optaget 70 elever i henhold til profilansøgninger, som ikke ville være kommet ind uden vores profil-

godkendelse. 
 

Vores studenters samlede karakterniveau har i de forrige tre år ligget i niveauet mellem 8,6 og 8,8, 

med 2015 som det hidtil højeste gennemsnit. I 2016 faldt det samlede niveau en smule til 8,5, hvilket 

dog stadig er 1,2 karakterpoint over landsgennemsnittet fra 2015 (landsgennemsnittet for 2016 ken-

des endnu ikke). Karaktergennemsnittet for AT og SRP faldt i 2016 begge med 0,6 karakterpoint. SRP-

karakteren er med 8,8 faldet til det laveste niveau i 5 år, men har dog historisk svinget mellem ca. 9,0 

og 9,5, og niveauet ligger stadig 1,4 karakterpoint over landsgennemsnittet fra 2015. AT-karakteren 

ligger nogenlunde omkring vores 5 årige gennemsnit og 1,7 karakterpoint over landsgennemsnittet i 

2015. 
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Det høje faglige niveau understøttes af et studieretningsudbud, som giver mulighed for stadig flere stu-

denter med fem A-niveaufag, og antallet af studenter med fem A-niveaufag er i 2016 stigende. Det er 

en stigning, som skyldes, at vi ud over to hele studieretninger med fem A-niveaufag har haft mange en-

keltelever, særligt i biotek-klassen, der har valgt et ekstra A-niveaufag. Derfor var der på Rysensteen i 

2016 33,6% af studenterne der fik bonus for 5 A-niveaufag, hvilket er ca. 50% højere end andelen på 

landsplan, som i 2015 var på 22%.  
 

Det høje faglige niveau hænger naturligvis også sammen med, at vi tiltrækker et elevklientel med god 

karaktermæssig og socioøkonomisk baggrund. Når man opgør den socioøkonomiske referencekarak-

ter, fremgår det, at vores elever, med en positiv difference på 0,2 mellem faktisk karakterniveau og so-

cioøkonomisk referencekarakter, klarer sig 0,2 karakterpoint bedre end elever med en tilsvarende 

baggrund i resten af landet, hvilket dog ikke i UVM’s model defineres som signifikant. Det er en stig-

ning fra 0,0 i 2015. Hvis man undersøger alle STX-institutioners løfteevne, og sorterer dem fra bedst til 

dårligst, viser det sig, at der kun er 9 STX-institutioner af de 137 i ministeriets statistik, der har bedre 

løfteevne end os, og en række af dem er ikke-sammenlignelige, private gymnasier. Der er 13 andre 

STX, der har en løfteevne på 0,2 som os, og resten ligger således lavere. Så samlet set må vores løfte-

evne betragtes som ganske god. 
 

Som sidste år kan vi fastholde et generelt tilfredsstillende fraværsniveau og ikke mindst frafaldsni-

veau. 
 

3.g’ernes evaluering af uddannelsens kvalitet tegner et billede af ret tilfredse elever, både når det kom-

mer til den generelle tilfredshed med gymnasieforløbet og med undervisningens kvalitet. Men det gæl-

der dog, for både den generelle tilfredshed med gymnasieforløbet og for undervisningens kvalitet, at 

tilfredsheden er faldet ret markant fra 2015 til 2016, hvilket vi er opmærksomme på.  
 

Til gengæld er elevernes tilfredshed med GCP’s evne til at leve op til sit formål steget betragteligt, hvil-

ket vi opfatter som et vidnesbyrd om, at GCP bliver stadig bedre integreret i elevernes hverdag. 
Ligesom de sidste år rettes der størst kritik mod arbejdsbyrden, som af ca. halvdelen af 3.g’erne angi-

ves som for hård, og også fordelingen af arbejdsbelastningen kritiseres.  
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Rysensteens profil og ansøgerprofil 
I dette kapitel beskrives indledningsvis skolens uddannelsesmæssige profil samt en profil af medar-

bejderne. Derefter undersøges elevansøgernes antal og begrundelser for at søge ind på skolen, og en-

delig undersøges elevernes tilfredshed med deres overgang fra grundskolen til Rysensteen. 
 

Rysensteens vision 
Skolens vision blev skabt tilbage i 2008 og er udgangspunktet for alle tiltag og strategier på Rysen-

steen Gymnasium, og den 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 medindfly-

delse. 

 
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 

Rysensteens værdigrundlag lyder: 
“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. 
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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 studie-

ture. 

Sammenhængen mellem indflydelse og ansvar er vigtig for en velfungerende skole med plads til alle, der-

for 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.” 
 

Derudover drøftede vi i skoleåret 2014-15 en række nye værdier, som vi ønsker at fastholde og 

fremme. Efter en proces med drøftelser i HHF og lærerkollegiet blev det besluttet at værdierne skulle 

være: nysgerrighed, ordentlighed, rummelighed og ansvarlighed - i daglig tale husket som NORA. Se 

mere i afsnittet om Ledelsens organisering til varetagelse af det pædagogiske og faglige ansvar. 

 

Rysensteens profil – Global Citizenship Programme  
Rysensteen Gymnasium har etableret en international profil, som betegnes Global Citizenship Pro-

gramme 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 for-

skelligheder, og om at stimulere til studier og arbejde i udlandet.  

 
Profilen bygger på det stærke elevengagement, der har hersket gennem mange generationer af gymna-

sieelever på skolen, og som har skabt en medindflydelseskultur, hvor ikke mindst et markant sam-

fundsengagement 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. I skoleåret 2014-15 godkendte un-

dervisningsministeriet vores ansøgning om at blive profilgymnasium og blåstemplede dermed vores 

indsats som noget ekstraordinært; dermed er Rysensteen landets tredje profilgymnasium.  
 

Med udgangspunkt i vores GCP-profil og de politisk bebudede besparelser i gymnasiesektoren formu-

lerede vi en strategi for Rysensteen Gymnasium 2015-2020, som igen danner rammen om de forskel-

lige handleplaner, der gennem vores organisationsstruktur implementeres i det kommende skoleår. Se 

mere i afsnittet om “Skolens pædagogiske og organisatoriske indsatsområder”. 
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Ansøgertal 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Alle 459 411 402 502 490 
Overliggere fra sidste års ansøgning 13 18 17 50 46 
Eksklusiv overliggere 446 393 385 452 444 

Heraf ansøgere i henhold til GCP-profil - - - 102 130 

 

Efter et svagt faldende søgetal i 2013 og 2014 steg søgetallet i 2015 ret markant, og i 2016 har vi no-

genlunde fastholdt dette høje niveau. Som det fremgår, har 130 i 2016 søgt os med henvisning til vores 

nu godkendte profil, og af disse er 124 blevet optaget. De 54 af disse 124 ville dog være blevet optaget 

i henhold til afstandskriteriet under alle omstændigheder, og dermed har vi altså optaget 70 elever i 

henhold til profilansøgninger, som ikke ville være kommet ind uden vores profilgodkendelse. 

Elevernes begrundelser for og årsager til at søge Rysensteen 

 
Kilde: 1.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016. 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 

skolens internationale profil med GCP og fagsammensætningen i studieretningen. I forhold til 2015 
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undersøgelsen er der sket en markant stigning mht. andelen af elever, der angiver skolens internatio-

nale profil med GCP som en afgørende faktor. 26% svarer, at skolens GCP profil i meget høj grad har 

været en afgørende faktor. Det tilsvarende tal for 2015 var 12%. Dette er ikke så overraskende, efter-

som Rysensteen Gymnasium blev godkendt som profilgymnasium i foråret 2015. 

Medarbejderprofil 
Lærernes arbejdstid 

For at kunne følge op på den politiske målsætning om at øge den andel af gymnasielærernes arbejds-

tid, der anvendes sammen med elever til direkte læringsformål, har Undervisningsministeriet bedt alle 

landets gymnasier om at indsamle data. Data er på Rysensteen Gymnasium indsamlet fra årsopgørel-

serne i Lectio samt lærernes individuelle tidsregistreringer. Det skal tages med i betragtning, at usik-

kerheden omkring de indsamlede data er relativ stor. Det er over for lærerne blevet præciseret, hvor-

dan tidsregistreringerne skal udfyldes, hvis de skal kunne bruges til dataindsamlingen. Dog findes der 

mange nuancer af aktiviteter på gymnasierne generelt, hvorfor nogen vil registrere en aktivitet som 

aktivitet med læringsformål og andre uden. Hos lærere hvor registreringen af en eller anden grund er 

mangelfuld foretages skøn eller faktorberegning. 
 

I tabellen nedenfor vises data for 2014/2015 og 2015/2016, og her må det konkluderes, at lærerne 

bruger mere tid med elever end tidligere. 

 
Personaleomsætning 

I nedenstående tabel er personaleomsætningen målt i årsværk og ikke hoveder. Årsværk defineres 

som antal fuldtidsstillinger, vægtet for personens ansættelsesgrad, og om personen har været ansat i 

hele statistikperioden. I opgørelsen medtages kun fast periodelønnede ansatte. Årsværkene baseres på 

lønanvisningen i statistikperiodens midterste måned, hvilket betyder, at der måles i maj, august, no-

vember og februar. 
Personaleomsætningen i procent udregnes ved at holde afgåede årsværk op mod det gennemsnitlige 

antal årsværk på året. 
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Personaleomsætningen blandt lærerne har ligget stabilt på 12-13% de sidste to skoleår. Der har været 

en afgang på 7,34 STX ÅV i ‘15/’16, hvoraf 2 personer er gået på pension, mens de resterende 6 perso-

ner har skiftet arbejdsplads. Tilgangen har været 12,81 ÅV dels fordi vi ansætter på baggrund af afgan-

gen og dels fordi vi vækster i antal klasser. Blandt kontorfunktionærerne har der været afgang på 1 ÅV 

i årets løb grundet pensionering, denne stilling er blevet genbesat og yderligere er der ansat en økono-

mimedarbejder, som var en ledig stilling fra sidste år samt en fotograf. 

 

Sygefravær 

Sygefraværet i nedenstående tabeller og grafer vises i rullende år og ikke pr. kvartal, da vi ønsker at 

udligne for stærke sæsonudsving. Tilbage er et stabilt niveau, der i højere grad afslører trends i det ge-

nerelle fraværsniveau. Langtidssygdom defineres her som fravær over 30 kalenderdage. 
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Kilde: HRmeter, kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 
 

Det gennemsnitlige sygefravær pr. ansat (kun egen sygdom) er illustreret i grafen ovenfor. Grafen til 

venstre viser både kort- og langtidssygdom fordelt på køn. Her ses det tydeligt, at sygefraværet er fal-

dende over tid fra 1. kvt. 2014 og frem. Den faldende tendens er også gældende for kort sygefravær 

blandt mændene, men blandt kvinderne er sygefraværet stabilt med tendens til en lille stigning. Kvin-

derne har generelt et højere sygefravær end mændene, som primært skyldes graviditetsbetinget fra-

vær og enkelte tilfælde af alvorlig sygdom. Til sammenligning var landsgennemsnittet for sygefravær 

inkl. langtidssygdom for mænd 4,0 dage og for kvinder 6,4 dage. Blandt mændene ligger vi lavere end 

gennemsnittet, og blandt kvinderne ligger vi en smule højere. I forhold til landsgennemsnittet for kort-

tidsfravær for egen sygdom ligger vi under både blandt mænd og kvinder. 
 

 
  Kilde: HRmeter, kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 
 

Ovenstående tabel viser, at sygefraværet det seneste år primært skyldes egen sygdom og kun i lille 

grad barns sygdom (at der er registreret 0,1 gns. fraværsdag hos mændene er en fejlregistrering, der 

vil blive korrigeret for bagudrettet). 
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 Kilde: HRmeter, kvartalsrapport for 1. kvartal 2016 

 

Blandt kontorfunktionærerne er sygefraværet meget lavt - 0,2 dage i gns. pr. ansat. Der er ingen histo-

riske sammenligningstal for kontorfunktionærerne, da gruppen tidligere var under 5 ansatte og derfor 

repræsenteret i tallene for 14/15 under “Grupper under 5”. 

Blandt lærere er sygefraværet for både kort og langt fravær faldende fra 14/15 til 15/16. Service- og 

IT-medarbejdere, bibliotekar samt kontorfunktionærer er alle repræsenteret i kategorien “grupper 

under 5” i 14/15. Det skal bemærkes, at sygefravær med langtidssygdom er faldet fra gns. 9,3 dage i 

14/15 til 3,2 dage i 15/16, hvilket skyldtes alvorlig sygdom blandt en af personalegrupperne. 

 

Det er kutyme på Rysensteen, at ledelsen forholder sig til sygefraværet blandt alle ansatte. Ansatte 

med et middelhøjt sygefravær, der falder spredt, vil der blive taget hånd om til de årlige medarbejder-

samtaler og er omfattet af skolens sygdomspolitik. 

 

Aldersprofil - kun for lærere 
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Som det fremgår har vi et relativt ungt lærerkollegium med en stor koncentration i aldersgruppen 

mellem 30 og 45 år. Der er en lille overvægt af kvinder i aldersgruppen 30-34 år, men ellers må det 

konkluderes, at mænd og kvinder stort set er fordelt ligeligt på aldersgrupperne. 

Årets uddannelsesmæssige resultater 
I dette kapitel beskrives indledningsvis skolens klasser og studieretninger, elever og studenter herun-

der studenter med 5 A-niveaufag. Herefter undersøges skolens eksamensresultater opgjort på årska-

rakterer, eksamenskarakterer og karakterer for SRP og AT. Dernæst undersøges studenterne fra Ry-

sensteens optagelse på videregående uddannelser, 3g-elevernes uddannelsesplaner og alle elevers 

gennemførelsesprocent og frafald i løbet af uddannelsen.  

Antal elever og klasser fordelt på studieretninger  
Studieretning Fag 2012 2013 2014 2015 

Musik MU, EN, Sa 
59 53 30 29 
2012a, 

2012s 
2013a, 

2013s 
2014a 2015a 

Drama/super-

sprog 
EN, SP, Dr / EN, 

SP, Fr 
33 - - - 

2012b - - - 

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

Ty/Fr 
- 30 30 26 

- 2013b 2014b 2015b 

Global SA, EN, Ma 

65 65 93 122 

2012c, 

2012w 
2013c, 

2013w 

2014c, 

2014s, 

2014w 

2015c, 

2015f, 

2015s, 

2015w 

Global m. KI SA, EN, Ma m. KI 
29 31 30 30 

2012d 2013d 2014d 2015d 

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

+ Ng 
31 31 30 30 

2012e 2013e 2014e 2015e 

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

2012u 2013u 2014u 2015u 
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Biotek MA, BT, Fy 
31 31 30 55 

2012x 2013x 2014x 
2015t, 

2015u 

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

2012y - - - 

Science m. FY 
MA, FY, Ke 

- 30 50 26 

 - 2013y 
2014t, 

2014y 
2015y 

Krop og kultur SA, Ma, Id 
36 30 34 28 

2012z 2013z 2014z 2015z 

 
Som det fremgår, har den store søgning mod vores samfundsfagligt orienterede studieretninger resul-

teret i en overvægt i oprettelsen af dem. Det fremgår ligeledes af tabellen, at Rysensteens studieret-

ningsudbud har været relativt stabilt gennem de seneste år.  
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Antal studenter og studenter med 5 A-fag 

Klasser 2012 2013 2014 2015 2016   

A 
29 25 30 24 23 Antal studenter 

1 0 0 2 0 Elever m. 5 A-fag 

B 
27 24 30 23 19 Antal studenter 

0 0 0 1 3 Elever m. 5 A-fag 

C 
30 25 28 27 28 Antal studenter 

2 2 7 4 4 Elever m. 5 A-fag 

D 
29 27 27 24 26 Antal studenter 

1 2 27 24 26 Elever m. 5 A-fag 

E 
- - 27 24 28 Antal studenter 

- - 4 4 5 Elever m. 5 A-fag 

S 
- 26 30 24 19 Antal studenter 

- 20 24 1 1 Elever m. 5 A-fag 

U 
- - - 26 27 Antal studenter 

- - - 26 27 Elever m. 5 A-fag 

W 
27 28 29 27 27 Antal studenter 

1 0 4 3 8 Elever m. 5 A-fag 

X 
30 27 27 26 28 Antal studenter 

0 0 3 1 15 Elever m. 5 A-fag 

Y 
28 30 30 22 29 Antal studenter 

0 0 1 0 4 Elever m. 5 A-fag 

Z 

30 26 30 28 29 Antal studenter 

0 0 0 0 2 Elever m. 5 A-fag 

I alt 
231 238 288 275 283 Antal studenter 

5 24 70 66 95 Elever m. 5 A-fag 

 

Som det fremgår, er antallet af studenter med fem A-niveaufag stigende. Den kraftige stigning det se-

neste år skyldes, at vi ud over to hele studieretninger med fem A-niveau fag har haft mange enkeltele-
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ver, særligt i biotek-klassen, der har valgt et ekstra A-niveau. På landsplan gjaldt det ifølge UVMs opgø-

relse i 2015, at 22% af studenterne får bonus for fem A-niveau - for Rysensteen er det tal i 2016 på 

33,6%, dvs. en andel som er ca. 50% større. 

 

Eksamensresultater 

Klasse Type 2013 2014 2015 2016 

  SKR MDT Eks SKR MDT Eks SKR MDT Eks SKR MDT Eks 

 

A 

Årskarakter 7,8 7,7 

8,2 

7,4 7,9 

7,7 

8,6 8,1 

8,0 

7,2 7,3 

7,1 Eksamens-

karakter 
7,3 9,2 7,2 8,2 7,6 8,4 6,4 6,9 

 
B 

Årskarakter 7,9 8,3 

8,7 

6,7 7,0 

7,6 

8,2 8,6 

9,1 

6,7 7,5 

7,6 Eksamens-

karakter 8,4 9,3 6,9 8,2 8,3 9,9 7,5 7,7 

 

C 

Årskarakter 7,9 8,0 

8,3 

9,0 9,3 

9,1 

8,1 8,4 

8,0 

8,9 8,6 

8,8 Eksamens-

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

 

D 

Årskarakter 7,9 8,2 

8,6 

8,1 8,2 

8,3 

8,2 8,4 

8,4 

8,1 8,2 

8,4 Eksamens-

karakter 
7,8 9,3 7,9 8,7 7,1 9,7 7,4 8,7 

 

E 

Årskarakter - - 
 
- 

9,1 8,8 

9,0 

9,2 9,3 

9,3 

8,8 8,4 

8,6 Eksamens-

karakter - - 8,7 9,3 8,8 9,7 8,6 8,6 

 

S 

Årskarakter 9,0 8,7 

9,0 

8,3 8,4 

8,6 

7,7 8,2 

8,5 

7,3 7,7 

8,1 Eksamens-

karakter 8,7 8,7 8,2 9,0 8,2 8,7 7,5 8,8 
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U 

Årskarakter - - 

- 

- - 

- 

9,5 9,6 

9,2 

8,5 8,7 

8,9 Eksamens-

karakter - - - - 8,5 9,8 7,8 9,0 

 

W 

Årskarakter 8,0 8,2 

8,4 

8,4 8,8 

8,8 

8,7 8,8 

9,1 

8,5 8,9 

9,1 Eksamens-

karakter 7,9 8,9 8,1 9,5 9,0 9,2 8,4 9,5 

 

X 

Årskarakter 9,2 8,8 

9,0 

8,5 8,7 

8,3 

8,4 8,9 

8,3 

8,9 9,2 

9,2 Eksamens-

karakter 
8,4 9,4 7,4 9,2 7,4 9,1 7,3 9,2 

 

Y 

Årskarakter 9,4 9,5 

9,4 

9,6 9,2 

8,7 

9,2 9,2 

9,0 

7,6 8,4 

8,1 Eksamens-

karakter 8,9 9,8 8,6 8,8 8,3 9,7 7,6 8,3 

 

Z 

Årskarakter 8,3 8,1 

8,4 

7,7 8,2 

8,7 

7,9 8,1 

7,7 

7,9 8,6 

8,7 Eksamens-

karakter 6,9 8,7 8,0 9,3 7,2 8,2 7,6 10 

Alle klas-

ser 

Årskarakter 8,4 8,4 

8,7 

8,3 8,5 

 8,6 

8,5 8,7 

8,8 

8,0 8,3 

8,5 Eksamens-

karakter 
8,0 9,1 8,0 8,7 8,0 9,2 7,6 8,7 

Landsgennemsnit - - 7,1 - - 7,2 - - 7,3 - - - 

 

Af tabellen fremgår det, at vores samlede karakterniveau i de forrige tre år har ligget i niveauet mel-

lem 8,6 og 8,8, med 2015 som det hidtil højeste gennemsnit. I 2016 faldt det samlede niveau en smule 

til 8,5, hvilket dog stadig er 1,2 karakterpoint over landsgennemsnittet fra 2015; landsgennemsnittet 

for 2016 kendes pt. ikke.  
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Eksamensresultater for AT og SRP 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Klasse 
Eksamens- 

type 

Eksamens- 

resultat 

Eksamens-

resultat 

Eksamens-

resultat 

Eksamens-

resultat 

Eksamens-

resultat 

 
AT 10,3 9,4 8,8 10,3 8,3 

SRP 9,1 9,0 9,5 9,9 6,9 

B 
AT 8,8 9,7 7,6 10,5 10,0 

SRP 8,9 9,4 7,7 9,0 7,2 

C 
AT 9,4 10,0 11,4 9,3 10,3 

SRP 9,1 9,2 9,6 9,0 9,2 

D 
AT 10,0 10,3 9,2 10,3 9,2 

SRP 9,3 9,5 9,3 8,4 8,6 

E 
AT - - 9,8 10,6 9,5 

SRP - - 9,5 9,8 9,3 

S 
AT - 9,6 8,5 10,0 10,6 

SRP - 9,4 7,9 8,6 9,6 

U 
AT - - - 11,0 9,6 

SRP - - - 10,5 9,9 

W 
AT 9,6 9,4 9,9 11,0 10,9 

SRP 9,2 9,9 9,6 9,9 9,2 

X 
AT 9,6 10,3 9,4 9,6 10,2 

SRP 8,9 10,2 9,2 8,7 9,8 

Y 
AT 10,1 10,8 10,3 10,7 8,9 

SRP 8,9 9,8 9,3 10,4 8,1 

Z 
AT 10,7 10,5 9,1 10,3 9,5 

SRP 9,3 9,2 8,8 9,1 9,1 

Alle klasser 

gennemsnit 

AT 9,8 10,0 9,4 10,3 9,7 

SRP 9,1 9,5 9,0 9,4 8,8 

Lands- 

gennemsnit 

AT - 8,0 7,9 8,0 - 

SRP - 7,2 7,3 7,4 - 
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Karaktergennemsnittet for AT og SRP faldt frem til 2016 begge med 0,6 karakterpoint. SRP karakteren 

er med 8,8 faldet til det laveste niveau i 5 år, men har dog historisk svinget mellem ca. 9,0 og 9,5, og 

niveauet ligger stadig 1,4 karakterpoint over landsgennemsnittet fra 2015 (2016 landsgennemsnittet 

kendes endnu ikke). AT karakteren ligger nogenlunde omkring vores 5 årige gennemsnit og 1,7 karak-

terpoint over landsgennemsnittet i 2015. 
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Karakterer i forhold til socioøkonomisk reference  
Nedenfor ses opgørelsen fra Undervisningsministeriet/Uni-C over skolens eksamenskarakterer og de-

res socioøkonomiske reference; bemærk at tabellen er taget direkte fra UVMs hjemmeside. 
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Kilde: UVM:  
https://www.uddannelsesstatistik.dk/_layouts/15/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv:RelativeRepor-

tUrl=/Rapporter/Gymnasiale%20uddannelser/Socio%C3%B8konomiske%20referencer/10_socio%C3%B8ko-

nomiskereferencer_karakterer.rdl 
 

Tallene for eksamensresultatet sommeren 2016 er endnu ikke opgjort, så de ovenstående tal refererer 

til resultatet fra sommeren 2015. 
Vores løfteevne er forbedret. På det samlede eksamensresultat opgjort for et skoleår er løfteevnen 

øget fra 0,0 til 0,2. Så vi klarer os godt i forhold til at skabe resultater med de socioøkonomisk velstil-

lede elever, vi har. Der er tre af de undersøgte fag (Dansk A skr., Matematik B skr. og Samfundsfag A 
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skr.), hvor vi løfter vores elever signifikant mere end sammenlignelige elever andre steder i et etårigt 

perspektiv. Til gengæld er resultatet for Engelsk A skr. signifikant dårligere. 
I et treårigt perspektiv er billedet lidt anderledes, her er det Dansk A mundtligt og skriftligt, Fysik C 

mundtligt og Spansk A skr. der løfter signifikant. Men der er ingen fag, der ligger signifikant under i et 

treårigt perspektiv. 
 

Hvis man kigger på alle STX-institutioners løfteevne, og sorterer dem fra bedst til dårligst, viser det sig, 

at der kun er 9 STX ud af 137 i ministeriets statistik, der har bedre løfteevne end os (markeret med 

rødt i tabellen nedenfor), og en række af dem er ikke-sammenlignelige, private gymnasier. Der er 13 

andre STX-institutioner, der har en løfteevne på 0,2 som os, og resten ligger således lavere. 

 

 
Kilde: Egen tabel opstillet på baggrund af udtræk fra ministeriets database 
 

Forholdet mellem årskarakterer og eksamenskarakterer 
Hvis man kigger på forholdet mellem årskarakterer og eksamenskarakterer, fremgår det af en stati-

stik, som TV2 har fremlagt, at forskellen på de gymnasiale uddannelser på landsplan for de skriftlige 
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karakterer er 0,7, hvilket betyder, at de skriftlige årskarakterer ligger 0,7 karakterpoint over eksa-

mensresultatet. På Rysensteen er differencen 0,4, så vores pæne løfteevne er ikke et resultat af gav-

milde årskarakterer, men derimod af gode eksamensresultater. Differencen for mundtlige årskarakte-

rer og eksamenskarakterer er på landsplan -0,1, hvilket betyder, at eleverne klarer sig 0,1 karakterpo-

int bedre til eksamen end den mundtlige årskarakter. På Rysensteen er differencen -0,5, så igen klarer 

vores elever sig altså relativt bedre end landsgennemsnittet til eksamen sammenlignet med årskarak-

teren.  

Deltagere i skolens talentprogram 

 
 

Der er mange elever på Rysensteen Gymnasium, der ønsker at udfordres yderligere, og derfor tilbyder 

Rysensteen Gymnasium en lang række talentprogrammer. Opgørelsen ovenfor angiver de talentpro-

grammer, der er tilbagevendende år efter år, og som projektgruppen for Talentudvikling løbende regi-

strerer deltagerantallet i. Herudover tilbyder skolen talenttilbud, som er af mere ad hoc-karakter, fx 

novellekonkurrencer i humaniora eller forskerprogrammer i science. 
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Af opgørelsen fremgår det, at Rysensteen Gymnasium sender mange elever til talentprogrammer. Sci-

ence-fagene har især tradition for talenttilbud og -konkurrencer, og i skoleåret 2015/2016 har der væ-

ret ca. lige så stor eller større deltagelse i end i 2014/2016. Undtagelsen er dog A-lympiaden. Det er et 

program, der foregår på klassebasis over en enkelt dag. I skoleåret 2015/2016 var programmet ikke 

foreneligt med skolens skema. 

 

I de andre kategorier fremgår det især, at der har været en del flere deltagere i MEP/MUN og Nordplus 

i 2015/2016 end i 2014/2015. Det gælder også de mere tids- og omkostningstunge talenttilbud som 

ATU og CIEC.  Haag-programmet udgik i 2015/2016, da der af tekniske årsager ville blive et overlap af 

elever, der deltager i det samme program. Der er dog planer om deltagelse for skoleåret 2016/2017. 

 

3.g’ernes planer for videregående uddannelse 

 
Kilde: 3.g spørgeskema feb. 2016 
 

Der er fortsat en høj andel på halvdelen af vores 3.g elever, der påtænker at søge ind på en lang videre-

gående uddannelse. Og der er desuden en lille tendens til at andelen af uafklarede falder fra 2015 til 

2016. 
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Optagelsestal på videregående uddannelser for Rysensteen Gymnasium 2015 

År Erhvervsakademi Professionsbachelor Universitetsuddannelse 
Kunstnerisk 
uddannelse 

2013 3% 17% 80% 0% 

2014 2% (9%*) 15% (32%) 78% (58%) 5% (1%) 

2015 4% (13%) 17% (37%) 75% (49%) 4% (1%)  
(*): Procenttallet i parentes angiver landsgennemsnittet for STX 
 

Som det fremgår vidner de konkrete optagelsestal om, at en meget stor andel af vores studenter fak-

tisk ender med at blive optaget på en universitetsuddannelse, hvilket tallene fra vores spørgeskema-

undersøgelse også indikerede. Andelen af vores elever, der ender på en universitetsuddannelse ligger 

således ca. 50% over landsgennemsnittet. 

Gennemførelsesprocent og elevfrafald 
Der har i skoleåret 2015-16 fortsat været arbejdet på at udvikle og optimere de fastholdelsestiltag, 

som skolen tilbyder. Målet har været at understøtte motiverede elever i at gennemføre STX-uddannel-

sen, mens elever, der vurderes at have større glæde og udbytte af en anden ungdomsuddannelse, hjæl-

pes videre på et så tidligt et tidspunkt som muligt. 
 

Nettogennemførelsesprocent pr. årgang påbegyndt STX på Rysensteen Gymnasium: 

Årgang: 2011-2014 2012-15 2013-16 

Antal elever 292 uf af 310  275 ud af 314 283 af 310 

Nettotab 18 39 27 

Gennemførelsesprocent 1.-3.g 94,2% 89,3%  91,3% 

 
Som det fremgår af tabellen, er gennemførelsen for 2013-16 årgangen 91,3%, hvilket er en høj gen-

nemførelsesprocent, der er steget med 2 procentpoint i forhold til 2012-15 årgangen. Det dækker, som 

det fremgår nedenfor, dog over nogle bruttoforskydninger. 
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Selv om gennemførelsesprocenten er højere for 2013 årgangen end for 2012 årgangen, har der også 

for 2013 årgangen været problemstillinger omkring opfyldning af de to musikklasser og studieret-

ningsklassen med drama og tre sprog. Disse studieretninger udbydes på få gymnasier, hvilket betyder, 

at det er vanskeligt at få overflyttende elever. Desuden betyder GCP-programmet, at den (mindre) op-

tagelse, der tidligere har været til 3g klasser er blevet yderligere reduceret, idet udefrakommende har 

vanskeligt ved at falde ind i GCP-programmet med en umiddelbart forestående omkostningstung stu-

dierejse og en periode, hvor den flerårige opbygning af GCP kulminerer. 
 

Gennemførelsesprocent i 3.g: 

Skoleår: 2013-14 2014-15 2015-16 

Gennemførelsesprocent 3.g 97,7% 97,5% 98,6% 

 

Som det fremgår af tabellen, er gennemførelsesprocenten for 3.g helt oppe på 98,6%, hvilket vidner 

om, at vi lever op til vores målsætning om at få flyttet fejlplacerede så tidligt som muligt - og i hvert 

fald inden 3.g. 
 

Frafald alle årgange; samlede tal pr. skoleår: 

Skoleår 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Elever i alt ultimo skoleår 741 827 882 898 962 

Antal elever udmeldt i skoleåret 42 42 69 61 62 

Antal elever optaget i skoleåret 23 13 28 28 43 

Nettofrafald 19 29 41 34 19 

Frafald i % 2,6% 3,5% 4,6% 3,8% 2% 

 
Af denne tabel (som i modsætning til den ovenstående opgøres pr. skoleår), fremgår det, at 62 elever 

blev udmeldt i skoleåret 2015-16, og at vi var i stand til at fylde en del af pladserne op igen, hvilket gi-

ver et nettofrafald på blot 2%. 
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Nedenstående oversigt nuancerer begrundelserne for elevernes frafald fra Rysensteen. 
Afgivne elever for årgang 2011-13 fordelt på videre forløb: 

Årgang - startår 2011 2012 2013 

Direkte til anden ungdomsuddannelsesinstitution 15 16 29 

Sygdom fysisk eller psykisk 5 5 3 

Planer om senere fortsættelse på ungdomsuddannelse herunder HF 4 21 10 

Produktionsskole 4 3 1 

10. klasse 4 4 3 

Udvekslingsstuderende 1 3 3 

Gennemført men valgt ikke at afslutte 0 1 0 

Fortrudt uddannelsesvalg/Ukendte planer  4 6 7 

Anden uddannelse 2 1 5 

Team Danmark, 4-årigt forløb 1 0 0 

I alt 39 60 61 

 

Som det fremgår af denne tabel, forventer hovedparten af vores frafaldne elever at fortsætte direkte 

eller senere på en anden ungdomsuddannelse, hvilket i en uddannelsespolitisk kontekst må opfattes 

som positivt. Overordnet er vi tilfredse med et lavt frafald og en ret tidligt identificering af de elever, 

der har behov for at vælge om. 

Årets økonomiske resultater - årsregnskabet 2015 
I dette kapitel fremlægges en kortfattet oversigt over skolens økonomiske situation samt en række 

økonomiske nøgletal.  

Produktivitet 
En af de parametre, vi kan bruge til benchmarking, er produktion i forhold til de anvendte ressourcer. 
Ved regnskabsafslutningen for 2014 blev vi, af ministeriet, gjort opmærksom på, at bl.a. pædagogisk 

ledelse i mange år er blevet konteret under administration og ledelse. Dette har været praksis på Ry-

sensteen Gymnasium, men ministeriet ønsker for sammenlignelighedens skyld, at disse grupper kon-

teres som undervisning. Der ses i 2014 en stor stigning i omkostningerne til undervisning mod et fald i 

omkostningerne til ledelse og administration, hvilket kan forklares i netop ændringen i konteringen i 

2014. 
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Nedenfor ses i tabelform omkostning pr. årselev (ÅE) i perioden 2011-2015: 

Omkostninger pr. ÅE i t.kr. 2011 2012 2013 2014 2015 

Undervisning 52 55 53 60 60 

Ledelse/administration 10 10 11 8 6 

Bygningsdrift 14 11 15 14 13 

Samlet drift pr. elev 76 76 79 82 79 

Antal elever 741 827 882 898 978 

 

Overordnet er den samlede drift pr. ÅE faldet fra 82 t.kr. i 2014 til 79 t. kr. i 2015, hvilket primært 

skyldes, at vi vækster på elevsiden. 
 

I tabellen nedenfor sammenlignes omkostninger pr. ÅE for Rysensteen Gymnasium op mod de 7 nær-

meste Københavner-gymnasier. Vi har udvalgt disse 7 offentlige gymnasier, da vi på en del områder er 

underlagt de samme vilkår. Bygninger lejes til samme kvm. priser og de fleste af os indgår i admini-

strative fællesskaber. Det fremgår af tabellen, at omkostningerne pr. ÅE for Rysensteen Gymnasium 

ligger lige under gennemsnittet for alle 8 gymnasier hvad angår omkostninger til undervisning samt 

ledelse og administration. Kun på bygningsdrift ligger vi lidt over gennemsnittet. Samlet set ligger drif-

ten pr. ÅE under gennemsnittet med 79 t.kr. pr. ÅE mode et gennemsnit på 81 t.kr. pr. ÅE. 
 

Omk. pr. 

ÅE i t.kr. 
Ørestad Gefion 

Rysen- 
steen 

Falko- 
ner 

Kbh. 

Åbne 
Aurehøj 

Chr.- 
havn 

Frb. 
Gennem-

snit 

Under- 
visning 

65 61 60 62 64 58 61 62 62 

Ledelse / 

adm 
7 7 6 6 8 10 6 9 7 

Bygning 14 14 13 11 13 11 10 9 12 
Samlet 

drift 
86 82 79 79 85 79 77 79 81 

Antal ÅE  1.095 1.095 978 885 839 764 745 657 882  
  Kilde: UVM regnskabsportal, tal fra årsregnskab 2015 
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Nedenfor vises udviklingen i antal kvm. pr. ÅE. Vi medregner kun Tietgensgade, Brune Kødby samt 

Flæsketorvet - dvs. egne bygninger samt lejede lokaler på lange lejekontrakter. 

Kvm./elev 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal ÅE i finansåret 740 827 882 898 945 

Antal kvm. på Rysensteen - - 6.060 7.934 7.934 

Antal kvm. pr. ÅE - - 7 9 8 

 

Da vi vækster til 13 spor og ikke udvider yderligere i antal kvm. ser vi i 2015, at antal kvm. pr. ÅE fal-

der fra 2014 til 2015. Det vurderes dog fortsat, at antallet af kvm. er passende, da det skal tages i be-

tragtning, at en del af undervisningen fortsat foregår i bl.a. lejede lokaler i DGI. 
 

Nedenfor vises forholdet mellem antal årselever og lærerårsværk: 

Elev/lærerratio 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal ÅE i finansåret 740 827 882 898 945 

Antal lærer ÅV i finansåret 70 74 76 85 85 

Elever pr. lærer 10,6 11,2 11,6 10,6 11,1 

 

Forholdet mellem antal årselever og årsværk har ligget stabilt gennem årene og ledelsen vurderer, at 

det er et passende forhold. 
 

Nedenfor vises forholdet mellem antal årselever og medarbejderårsværk: 

Elev/medarbejderratio 2011 2012 2013 2014 2015 

Antal ÅE i finansåret 740 827 882 898 945 

Antal medarbejdere (ÅV) 96 103 101 108 104 

Elever pr. medarbejder 8 8 9 8 9 
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Forholdet mellem antal årselever og årsværk er igen steget fra 8 til 9 elever pr. medarbejder og for-

ventes at stige i 2016 med, da vi udvider til 13 spor på elevsiden og ikke forventer at udvide på medar-

bejdersiden grundet de udmeldte besparelser. 
 

Finansielle resultater og nøgletal: 

Regnskab    

t.kr. 2015  2014 

Statstilskud 78.550  77.561 

Deltagerbetaling o.a. indtægter 596  107 

Omsætning i alt 79.146  77.668 

Undervisningens gennemfø-

relse -58.484  -54.517 

Markedsføring -333  -127 

Ledelse og administration -5.794  -7.431 

Bygningsdrift -12.670  -12.921 

Omkostninger i alt -77.281  -74.996 

Resultat før finansielle poster 1.865  2.671 

Finansielle indtægter 41  103 

Finansielle omkostninger -1.648  -967 

Årets resultat 258  1.807 

  

 

Årets resultat for 2015 lyder på 258 t.kr. i overskud. Årets resultat er påvirket negativt med 474 t.kr.  

pga. kurstab ved indfrielse af lån i 2014. Kurstabet skulle have påvirket årets resultat i 2014, men blev 

af revisoren fortolket anderledes sidste år og derfor placeret som en balancepost. 
 

Den samlede omsætning for 2015 blev 79 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,5 mio. kr. siden sidste år. 

Omsætningen er steget trods dispositionsbegrænsningen på 1 mio. kr., der blev meldt ud af Under-

visningsministeriet halvvejs gennem 2015. Omkostningerne stiger med 2,2 mio. kr., hvilket primært 

skyldes tilgang af lærere samt afslutningen af vedligeholdsarbejdet på hovedbygningen. Der har også i 

år været udbetalt merarbejde til interne lærere, der har vikardækket ved langtidssygdom. Merarbejdet 

lyder på 436 t.kr., hvilket er et fald på 50 t.kr. i forhold til sidste år. 
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Ombygningen af sidste etape i Hvide Kødby - 1. salen, påbegyndtes i 2014 og blev færdiggjort kort før 

sommerferien 2015. Budgettet blev overholdt og samlet set løb ombygningen op i 4,2 mio. kr.  Ombyg-

ningen afskrives over 7 år efter samme princip som ombygningen for 2. salen. Afskrivningerne for de 

to ombygninger på Flæsketorvet er skitseret nedenfor. 
 

 

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 kapit-

lets første del undersøges 3.g-elevernes samlede tilfredshed med deres gymnasieforløb, deres tilfreds-

hed med arbejdsbelastningen herunder fordelingen af belastningen, deres tilfredshed med undervis-

ningen, 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. 
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Elevernes tilfredshed med overgangen fra grundskole til gymnasium 

 
Kilde: 1.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016 

 

Eleverne udtrykker generelt stor tilfredshed med overgangen fra folkeskolen til gymnasiet både fagligt 

og socialt og der er kun ganske få egentlig utilfredse. Der er i forhold til undersøgelsen i 2015 en min-

dre fremgang på 4 procentpoint i de to positive kategorier mht. til det sociale, mens der er en mindre 

tilbagegang på 3 procentpoint mht. det faglige. 
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Tilfredshed samlet set med gymnasieforløb på Rysensteen 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016 
 

3.g’erne er generelt tilfredse med deres treårige gymnasieforløb, 73% er enten tilfredse eller meget 

tilfredse. Det er dog en ret betydelig tilbagegang på 13 procentpoint fra 2015, hvor 86% svarede, at de 

var enten tilfredse eller meget tilfredse. Og antallet af utilfredse og meget utilfredse er fra 2015 til 

2016 steget fra 4% til 8%. 
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Elevernes syn på Global Citizenship Programmet 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016 
 

Vi hæfter os ved, at ca. 42% er decideret positive i deres syn på om GCP lever op til sit formål, hvilket 

er en fremgang på 13 procentpoint i forhold til 2015. 16% er decideret negative, hvilket er en nedgang 

på 9 procentpoint i forhold til 2015. Der er med andre ord sket store fremskridt på dette område.  
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Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016 
 

Når man ser på de forskellige elementer af GCP programmet, er der i både 2015 og 2016 undersøgel-

sen især to områder, hvor eleverne vurderer et højt udbytte; nemlig forståelse af aktuelle globale pro-

blemstillinger og forståelse af andres og egne kulturelle værdier. Derudover er det meget positivt, at 

49% svarer “i meget høj grad” eller “i høj grad” på spørgsmålet “I hvor høj grad vil du samlet set vur-

dere, at GCP programmet har gjort dig bedre til at håndtere kulturelle forskelligheder”, da det både i 

2015 og 2016 undersøgelsen fremgår, at den største udfordring ved GCP programmet er at få eleverne 

til at tage ansvar og handle på deres viden. Da det samme spørgsmål ikke figurerede i 2015 undersø-

gelsen er en direkte sammenligning desværre ikke mulig. 
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Arbejdsbelastningen samlet set 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016 
 

Knap halvdelen af eleverne vurderer, at arbejdsbelastningen samlet set har været for hård (4% alt for 

hård og 42% for hård). Der er dog fra 2015 til 2016 et mindre fald i andelen, der vurderer arbejdsbe-

lastningen som for hård. Det er derfor stadig et område, som vi skal have fokus på, og vi har løbende 

med i vores overvejelser, hvordan vi undgår at overbelaste eleverne. 
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Arbejdsbelastningens fordeling 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016 

 
41% af 3.g-eleverne udtrykker utilfredshed med fordelingen af arbejdsbelastningen i løbet af de tre år, 

hvilket er en tilbagegang på 3% fra 2015, hvor tallet allerede var for højt.  Det er derfor et område, 

som vi fortsat vil have fokus på at forbedre. 
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Undervisningens kvalitet 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016 
 

Eleverne er generelt meget tilfredse med undervisningens kvalitet. 84% udtrykker enten tilfredshed 

eller meget tilfredshed. Det er dog et fald på 6 procentpoint i forhold til 2015, hvor 90% udtrykte en-

ten tilfredshed eller megen tilfredshed, ligesom den mest positive kategori er faldet fra 30% til 19%, 

og der er en stigning i antallet af elever der udtrykker utilfredshed fra 1% til 5% fra 2015 til 2016. Det 

er derfor et område, hvor vi skal holde øje med udviklingen. 
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Aktiviteter uden for undervisningen 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016 
 

Det er også rimelig tilfredshed med aktiviteterne uden for undervisningen. Kun 8% er egentlig util-

fredse. Der er dog et fald i andelen af tilfredse og meget tilfredse fra 55% til 50% fra 2015 til 2016 og 

det er bemærkelsesværdigt at den mest positive kategori er faldet først fra 21% til 15% og i skoleåret 

2015-16 yderligere til 7%. Det er derfor et område, som vi skal have fokus på. 
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Almen studieforberedelse 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016 
 

Der er blandt eleverne en ret udbredt utilfredshed med AT-forløbene samlet set. Der er 55% utilfredse 

eller meget utilfredse, hvilket er en voldsom forøgelse på 23 procentpoint fra 2015, hvor tallet var 

32% utilfredse eller meget utilfredse. Det er ikke tilfredsstillende. Utilfredsheden skal dog sammen-

holdes med, at eleverne klarer sig rigtig godt til AT-eksamenen - og langt over landsgennemsnittet. 
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Studieretningsprojektet 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016 

 
61% udtrykker tilfredshed eller meget tilfredshed med SRP-forløbet, hvilket er en tilbagegang på 15 

procentpoint fra 2015. Ligeledes er antallet af elever der udtrykker utilfredshed eller meget utilfreds-

hed steget fra 10% til 17% fra 2015 til 2016. Og dette er sket, selvom vi har iværksat initiativer der 

skal kvalificere vejledningen, så det er et område vi skal være opmærksomme på. 
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Uddannelsens formål – det studieforberedende og det almendannende 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016 

 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2016 
 

I relation til uddannelsens overordnede formål om studieforberedelse og almen dannelse er eleverne 

generelt tilfredse. Der er kun ret få, der udtrykker egentlig utilfredshed. Andelen af elever, der angiver 

“i meget høj grad” eller “i høj grad” er dog faldet med 9 procentpoints mht. studieforberedelse og med 

5% hvad angår almen dannelse fra 2015 til 2016. 
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Elevfravær 
For at følge udviklingen i såvel det samlede fysiske som det samlede skriftlige fravær er der foretaget 

en kvantitativ undersøgelse af fraværstallene fra skoleåret 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014, 2014/2015 og senest 2015/2016 med følgende resultater: 
 

Samlet fysisk fravær (vægtet) fordelt på årgange:  

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

1.g 7,81% 7,55% 7,55% 7,74% 7,73% 

2.g 9,59% 10,01% 9,49% 9,67% 9,01% 

3.g 9,67% 10,50% 10,29% 9,10% 11,03% 

 

Det fysiske fravær for skoleåret 2015/2016 ligger på samme niveau som de forgangne skoleår, dog 

med en lille stigning for 3.g. Det er tilfredsstillende, omend der især i nogle klasser og på nogle hold 

har været elever med for højt ubegrundet fravær. Desuden skal det nævnes, at der kan være en lille 

afvigelse i forhold til tidligere skoleår, der hænger sammen med den ændrede procedure for registre-

ring af fravær af elever, der kommer for sent.  Baseret på diverse samtaler med elever om fravær tyder 

det på, at især 3.g-eleverne har svært ved at vænne sig til, at de selv er ansvarlige for at registrere de-

res ankomst, når de kommer for sent (hvilket giver adgang til at få rettet fraværet til mindre end 100% 

for et modul). Dette kan have en betydning for 3.g-tallet. 
 

Samlet skriftligt fravær (vægtet) fordelt på årgange: 
 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

1.g 3,40% 5,53% 4,42% 3,10% 2,96% 

2.g 6,59% 6,38% 7,47% 5,38% 3,76% 

3.g 9,05% 8,50% 8,17% 7,32% 5,36% 

 

Det skriftlige fravær er for alle årgange fortsat faldende. Den stramme styring af opgaveafleveringen, 

der blev indledt sidste år, er fortsat og har igennem hele skoleåret været et fokusområde for teams og 

studievejledere - ikke mindst understøttet af et tættere samarbejde mellem de to parter. Desuden må 

man formode, at indsatserne omkring skriftlighed på Rysensteen har haft en effekt på afleveringsrati-

oen. Der har ligeledes været arbejdet med understøttelse af elever med særlige udfordringer gennem 

studievejledningsstøtte, mentorskab, psykologhjælp, hjælp til ordblindhed og matematikvanskelighe-

der.  
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Samlet set har der i skoleåret 2015/2016 været fokus på at stramme op på styringen af elevfravær 

med diverse tiltag, hvilket ser ud til at have båret frugt. 
 

Skolens pædagogiske og organisatoriske indsatsområder 
I dette kapitel beskrives indledningsvis, hvordan Rysensteen Gymnasium, herunder skolens ledelse, er 

organiseret til varetagelse af det faglige og pædagogiske ansvar, som skolen har. Et særligt fokus læg-

ges på organiseringen af skolens indsats med Global Citizenship Programme. Dernæst følger en under-

søgelse af skolens fire styregruppers arbejde og resultater i det forgangne skoleår. 

Ledelsens organisering til varetagelse af det pædagogiske og faglige ansvar 
Revidering af organisation med ikrafttrædelse 1. august 2015  
I januar 2013 trådte en projektorganisation i kraft på Rysensteen Gymnasium med otte dynamiske 

projektudvalg, der alle arbejdede med skolens indsatsområder. Koordineringen af dette arbejde viste 

sig at blive mere kompliceret end forventet. Derfor blev det gennem skoleåret 2014-15 drøftet, hvilke 

andre organiseringer, der kunne effektivisere skolen samt sikre kvaliteten. Resultatet blev den neden-

for viste organisationsstruktur. 
 

Organisationsdiagram for Rysensteen Gymnasium pr. august 2016: 
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Strukturen er primært ændret gennem etablering af 4 overordnede styregrupper (Pædagogik & didak-

tik, GCP, Skolekultur samt Kvalitetssikring), der hver har et antal projektgrupper knyttet til sig, som 

arbejder med de udvalgte tiltag for skoleåret. Der er en områdechef knyttet til hver styregruppe, og 

der er valgt en lærer som formand. Disse fire formænd er repræsenteret i Helhedsforum sammen med 

ledelsen, TR samt det ekstra valgte medarbejdermedlem fra MIO. Der sidder otte elever som repræ-

sentanter i styregruppen for skolekultur, mens der i de andre styregrupper tilknyttes elever, når der 

arbejdes med projekter, som de kan have interesse for at medvirke til udvikling af - fx er der flere af 

GCP-udvalgets projekter, der løses ved elevers medvirken. Den beskrevne struktur er både fleksibel og 

giver mulighed for inddragelse af mange lærere. Beretninger om årets arbejde i udvalg og projektgrup-

per kan findes nedenfor. 
 

Det er fortsat udvalgenes opgave at kvalitetssikre arbejdet, hvilket 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 kvali-

tetssikringen ved at fokusere på udvikling frem for kontrol og sikrer samtidig, at det er dem, der ken-

der målsætningerne for en indsats, der evaluerer målopfyldelsen. Arbejdet med kvalitetssikring koor-

dineres af kvalitetssikringsudvalget under ledelse af en kvalitetschef. 
 

Strategi 2015-20 
Samtidig med udarbejdelsen af ny organisation blev der gennem 2015 arbejdet på en strategi for 

2015-2020. Strategien skulle tage udgangspunkt i Rysensteen Gymnasium som profilskole, og da det 

gennem efteråret 2015 stod klart, at sektoren står over for endog voldsomme besparelser, skulle også 

effektiviseringer inkorporeres.  
 

Strategien er formuleret med tre ben:  
- Fokus på en økonomisk bæredygtig organisation med fokus på GCP  

- Fokus på almendannelsen i et GCP-perspektiv  

- Fokus på stærk faglighed og GCP 

 

Den endelige strategi blev vedtaget af Rysensteen Gymnasiums bestyrelse på et strategiseminar no-

vember 2015. 
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Strategi for Rysensteen Gymnasium 2015-2020 

 

1. Rysensteen Gymnasium fastholder sin position som en økonomisk bæredygtig organisa-

tion med profilen Global Citizenship Programme  
 

       Styrkelse af en bevidsthed hos alle ansatte om omkostningseffektivitet i såvel undervisningsstruktu-

rer som organisatoriske tiltag med fastholdelse af engagementet hos den enkelte og i kollegaskabet .  
 

       Opbygning af en kvalitetssikring af GCP-profilen med en klar struktur for evaluering og et heraf klart 

ekspliciteret resultat for elevernes GCP-udbytte. 

 
       Netværksopbygning også til det private erhvervsliv til understøttelse af elevernes anvendelsesorien-

terede læring gennem gymnasiet samt understøttelse af fremtidige studie- og karriereplaner for ele-

verne. 
   

2. På Rysensteen Gymnasium udmøntes almendannelsen med GCP som perspektiv og NORA 

(Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed) som ramme  
·       

       Gennem en ansvarliggørende skolekultur - herunder GCP-programmet -  styrkes elevernes dannelse 

til aktive medborgere, der engageret handler for at gøre verden bedre både for sig selv og andre. 

 

·      Gennem GCP-programmet øges elevernes viden om og handlekompetence til mødet med andre kul-

turer. 

·        

       Gennem GCP-programmet styrkes elevernes robusthed til individuelt at imødegå modstand og for-

andringer. 

·      

       Gennem GCP-programmet styrkes Rysensteens elevers appetit på at studere og arbejde i udlandet. 

·         

       Med fokus på NORA udvikles elevernes refleksioner over medansvar i relation til ”mødet med den 

anden” – elevernes stærke individualisering mødes med krav om medansvar for fællesskabet 
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3. På Rysensteen Gymnasium understøttes en stærk faglighed for alle Rysensteens elever 

med GCP som perspektiv  
·       
        Alle lærere på Rysensteen indgår i et kompetenceudviklingssystem, som sikrer et fortsat stærkt en-

gageret læringsmiljø for Rysensteens elever. 
·          

       Alle lærere på Rysensteen besidder kompetencer, så udmøntningen af GCP-perspektivet i læringen 

understøttes af klart opstillede mål – både i fagundervisningen og i den tværfaglige undervisning. 

·      Den stærke faglighed på Rysensteen Gymnasium understøttes af et evalueringssystem med opfølg-

ning og feedback, der synliggør tegn på læring for såvel eleven selv samt internt i organisationen 

samt eksternt for omverden. 

 

 

Strategien er fulgt op af konkrete handleplaner fra både styregrupper og projektgrupper. 
 

Der er fra ministeriel side stærk bevågenhed på uddannelsesinstitutioners løfteevne. Dette har bety-

det, at Rysensteen Gymnasium, på trods af de pæne løfteevnetal, som de fremgår i afsnittet om løfte-

evne, deltager i et gymnasiesamarbejde om Synlig Læring under ledelse af professor Lars Qvortrup. 

Samtidigt har skolen sit eget projekt om Tegn på læring under ledelse af Steen Beck - dette projekt for-

ventes afsluttet i næste skoleår og skal bruges til at opkvalificere undervisningen. 
 

Samtidig har vi – som alle andre ungdomsuddannelsesinstitutioner – konstateret, at vores elevklientel 

forandrer sig. Vi tiltrækker fortsat dygtige og ambitiøse elever, men vi oplever også af og til en mangel 

på orientering mod de kollektive hensyn. Med Rysensteens profil for medborgerskab og verdensbor-

gerskab er en indsats for at skærpe elevernes omverdensforståelse og rummelighed helt nødvendig, 

og der er behov for, at vi understøtter og skærper alles lyst til at gøre en forskel og værne om de vær-

dier, der er skabt i samfundet.  
 

Dette medførte, at skolen i 2015-16 har arbejdet med at implementere det nye værdisæt NORA, der 

skal styrke undervisningsmiljøet på skolen. Værdierne nysgerrighed, ordentlighed, rummelighed og an-

svarlighed er alle vigtige for den fagligt dygtige og socialt bevidste studerende og skal gennemsyre ar-

bejdet på skolen. 
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Stabilisering af GCP efter profilgodkendelsen januar 2015  
I november 2014 afleverede vi en ansøgning om profilgodkendelse af vores GCP-profil til Under-

visningsministeriet. Sagsbehandlingen var lang, men d. 16. januar 2015 modtog vi besked om, at profi-

len var blevet godkendt - dog kun for en foreløbig 5-årig periode samt med et ønske fra Undervisnings-

ministeriet om, at man på Rysensteen Gymnasium indførte en kvote for, hvor mange ansøgere, vi vil 

optage på baggrund af profilen. Såvel tidsbegrænsningen som ønsket om indførelse af kvote er ikke en 

del af bekendtgørelsen, men ønsket fra Ministeriet skyldes, at fordelingsudvalget i København Cen-

trum i høringen havde gjort opmærksom på, at der med endnu en profilskole i fordelingsudvalget 

kunne blive fordelingsvanskeligheder.  
 

Godkendelsen af profilansøgninger inddeles i 2 kategorier: 
- længere udlandsophold inden for de seneste år med dokumenteret kulturmøde-aktivitet eller 

deltagelse i internationale skoleprogrammer i DK på folkeskole eller efterskole 

- dokumenteret deltagelse i internationalt eller interkulturelt organisationsarbejde i eller uden 

for DK eller to-kulturel baggrund med dokumenterede interkulturelle aktiviteter til følge 

 
Selve arbejdet med GCP er efter ca. fire år på mange måder kommet ind i en driftsfase. Det internatio-

nale kontor har etableret mange faste rutiner for både besøg og genbesøg - der er fx fra sommeren 

2015 etableret en driftssikker opsparingsordning for alle 1.g-elever, så der ikke kommer økonomiske 

overraskelser, når udgifterne til selve rejsen nærmer sig i 3.g. Erfaringerne fra rejselærerne overleve-

res konkret til de efterfølgende rejselærere, og kontakterne på de 12 destinationer ligger tilgængelige i 

en database. Det skal dog her noteres, at samarbejdet med de nu 12 partnerskoler kan være endog me-

get udfordrende. Nogle skoler fungerer vældig fint, mens andre skifter ledelse, lærere eller får andre 

udfordringer. Omfanget af det samlede partnerskoleprogram er en kæmpe opgave at forvalte på Ry-

sensteen.  
 

Nye GCP-tiltag og aktiviteter i skoleåret 2015/2016, som falder uden for arbejdet i GCP-styre-

gruppen  

● Nye partnerskoler:  

○ Der er etableret en fast skolepartnerskabsaftale med den ældste skole i USA, Boston 

Latin School. T-klassen tager på skolebesøg på Boston Latin i oktober 2016.  

○ Der er ligeledes etableret en partnerskabsaftale med South Kingstown School på Rhode 

Island uden for Boston. Med to partnerskabsaftaler i Boston påtænker vi at lave to GCP-
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ture til Boston til næste år: en tur, der kun går til Boston, og en anden, der går til Bo-

ston og New York. Dermed vil den ene af Boston-skolerne erstatte partnerskolen i New 

York. 

○ I skrivende stund arbejder vi sammen med den danske ambassade i Seoul på at finde 

en passende partnerskole til Rysensteen. På baggrund af meldingerne fra Seoul, forven-

tes det, at GT og AS tager til Seoul i november og indgå en bindende partneraftale.   

○ I skrivende stund er vi også i meget seriøs dialog med en skole, Hans Christian Ander-

sen School, i Buenos Aires om partnerskab. Denne skole sender hvert år 25-35 elever 

til Danmark, hvorfor et partnerskab med stor sandsynlighed vil løse problemstillingen 

med besøg i DK fra Argentina.   

 

● Funding: 

○  Der blev udarbejdet og indsendt to store ansøgninger til Erasmus+:  

■  Det samlede ansøgningsbeløb var ca. 500.000 kr.  Den ene ansøgning gik igen-

nem, og Rysensteen modtog det fulde beløb - ca. 200.000 kr.  Den anden ansøg-

ning blev afvist. De 200.000 kr. skal sende 3 lærere på job-shadowing til hver af 

vores 4 europæiske partnerskoler i en uge til 10 dage hver. 

 

● GCP-udvalg: 

○ Der blev i slutningen af skoleåret 2015/2016 oprettet et elev-GCP udvalg, som skal fun-

gere som sparringspartner for GT, AS og GCP-udvalget ift. GCP-programmet og selv ud-

vikle GCP-relevante tiltag som fx. GCP-videnssaloner.    

 

● Synlige eksempler på konkret udfoldelse af medborgerskab og verdensborgerskab blandt Ry-

sensteens elever.  

○ Der er blevet dannet et “Månedens Verdensborger udvalg”. Udvalget, som består af ele-

ver fra forskellige klasser, giver hver måned på basis af elevnomineringer en symbolsk 

pris til en eller flere personer, “der i usædvanlig grad har udvist ansvarlighed og bor-

gersind ved gennem konkrete handlinger og/eller initiativer at bidrage til at løse lokale 

og/eller globale samfundsmæssige problemstillinger.” 

 

○ Udover månedens verdensborger indstiftede Rysensteen også en pris for årets ver-

densborger. Prisen blev uddelt i maj 2016, og finansierer i øjeblikket en del af en vinde-
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rens arbejde for uddannelses-NGOen, Project Rousseau, som er vores tætte samar-

bejdspartner i New York. Vinderen skriver en blog om sine oplevelser med det frivillige 

arbejde, som lægges på Rysensteens hjemmeside.  
 

● Branding: løbet af skoleåret 2015/2016 er GCP blevet omtalt i følgende udgivelser:  

○ Et to siders interview om GCP i Uddannelsesministeriets udgivelse “Hvordan internati-

onaliserer vi vores institution.” 

○ En forskningsartikel af Louise Tranekjær om verdensborgerskab og viden i Sprogfo-

rum nr. 62, som tager udgangspunkt i Tranekjærs erfaringer fra arbejdet på Rysen-

steen 

○ Et interview med lærer, Mads Laursen Vig, i Gymnasieskolen om erfaringerne med GCP 

med særligt fokus på samarbejdet med partnerskolen i Indien. 

○ Ydermere har ledelsesrepæsentanter fra Rysensteen holdt oplæg om GCP i følgende 

fora: 

○ Danske gymnasier i september 2015. 

○ DEA vidensalon i oktober 2015 oplæg ved AS og paneldebat ved GT 

 

● Større, løbende GCP-aktiviteter  

○ Rejser, genbesøg, homestays: Alle 11 GCP-rejser blev i skoleåret 2015/2016 gennem-

ført. Eleverne havde homestay på alle destinationer bortset fra Canada, hvor en lærer-

strejke forhindrede North Toronto i at planlægge besøgene.   

○ Alle klasser bortset fra Singapore og Argentina havde besøg fra partnerskolerne 

○ GCP-Ræson dag afholdt d. 2.november 

○ RysMUN: I årets RysMUN deltog elever fra Egypten, Canada, Tyskland, Tyrkiet og In-

dien. Alt i alt ca. 50 elever, hvilket er det største antal hidtil.  

   

Evaluering af skolens fire styregruppers handleplaner for 2015-16 
I de følgende sider kan man finde et overblik over indholdet af årets arbejde i styregrupperne på Ry-

sensteen Gymnasium, samt en oversigt over styregruppernes vigtigste handleplaner for næste skoleår. 

Ved indgangen til skoleåret 2015-16 startede skolens nye udvalgsstruktur, der samler det koordine-

rende udviklings- og driftsarbejde i fire udvalg. Hvert af disse udvalg har en række projektgrupper un-

der sig, hvor meget af det konkrete arbejde foregår. I det følgende er indhold fra projektgrupperne 
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samlet under deres styregruppe. Er man interesseret i yderligere detaljer omkring udvalgsarbejdet, 

vedlægges de fire styregruppers samlede årsberetninger som bilag til ressourceregnskabet.  
 

Det skal her nævnes, at styregruppernes årsberetninger og særligt deres handleplaner, siden de blev 

skrevet, er blevet overhalet indenom af vedtagelsen af den nye gymnasiereform, der naturligvis vil be-

tyde en del forandringer i skolens virke - deraf meget der direkte påvirker styregruppernes arbejde; 

disse handleplaner er altså ikke med i dette skriv.  
 

GCP-styregruppen 

Årets indsatser og evaluering 

Generelt viser årets gennemførte evalueringer en stigende tilfredshed med GCP.  

 

Første år af tre med et projekt der har fokus på at udvikle evalueringsperspektiver på GCP i samar-

bejde med RUC. Arbejdet mundede ud i en rapport fra “husforsker” Louise Tranekjær, som dannede 

grundlag for GCP-udvalgets omskrivning af GCP-læreplanen og udarbejdelsen af nyt GCP-evaluerings-

redskab - elev-porteføljen. Begge er færdigudviklet og klar til præsentation og brug fra starten af sko-

leåret 2016/2017 

 

I løbet af skoleåret blev der gennemført et forsøg med et kulturforståelsesforløb op til rejsen og en ef-

terfølgende samtale om læring på rejsen. Forsøget blev evalueret positivt.  

 

Desuden følgende indsatser i stikordsform: 

● Skabelse af overblik over skolens eksisterende eksterne samarbejdspartnere med relevans for 

GCP og udvikling af nye kontakter. 

● Udvikling af interaktiv, virtuel kommunikationsplatform til brug for skolens elever, klasser og 

de internationale partnere.  

● Fokus på en fortsat forbedring af GCP dagen. I år var der et særligt program for 1g’erne, hvilket 

blev positivt evalueret.  

● Udarbejdelse af “kogebog” med inspiration til god GCP undervisningsindhold til nye lærere og 

understøttelse af at få nye ansatte godt i gang med GCP.   

 

I år var der et lille fald i elevernes evaluering af egen parathed til AT eksamen i 3.g. Dette vil der blive 

fulgt op på i næste skoleår.  
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Årets gennemførte evalueringer har medført en række konkrete justeringer af særligt AT-planen, der 

vil blive implementeret i næste skoleår.  

 

Der var en del kritik fra lærerside af implementeringen af studieplanen for GCP. Til næste år prøves 

det igen, men styregruppen følger udviklingen tæt.  

 

Fremadrettede tiltag 

Det treårige forløb med evalueringsperspektiver fortsætter. I næste skoleår med særligt fokus på ud-

vikling af et nyt verdensborgerdannelsesideal i læreplanen, implementering af portefolio og GCP-eksa-

men i alle 3.g. klasser.  

 

Derudover er der flg. tiltag: 

● Fortsat samarbejde med eksterne partnere.  

● Fortsat arbejde med at facilitere nye og gamle læreres undervisning i GCP og AT.  

 

Pædagogisk styregruppe 

Årets indsatser og evaluering 

Styregruppen har overordnet set haft fokus på at skabe øget kvalitet og effektivisering i fagene, hvilket 

er sket gennem arbejdet i styregruppens projektgrupper. Der har også været fokus på at skabe ram-

merne for en mere ensartet karaktergivning og tydeligere progressionsforståelse hos den enkelte elev 

 

Projektgruppen “Tegn på læring” har udviklet en redskabskasse til feedback-værktøjer til både mundt-

ligt og skriftligt indhold. I udbredelsen af praksisser omkring dette har kollegaobservationer spillet en 

stor rolle.  

 

Gruppen har også forestået aktionsforskningsprojektet, som ledes af Steen Beck og hvor syv udvalgte 

lærere deltager.  

 

Projektgruppen “Faglig formidling” har afsluttet udviklingen af læreplanen for formidlingsfaget og in-

troduceret den til lærerne. Gruppen har også styret gennemføringen af formidlingsfaget i 1.g og 2.g.  
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Projektgruppen “pædagogisk IT” har løbende arbejdet med at forbedre og styrke anvendelsen af sko-

lens nye IT-platform. 

 

Projektgruppen “AT innovation” har arbejdet på at forbedre særligt AT4-forløbet om “den gode skole” 

Fremadrettede tiltag 

Alle fire projektgrupper fortsætter arbejdet i næste skoleår.  

 

Projektet med Steen Beck afsluttes med udgivelsen af en hvidbog og en efterfølgende behandling i læ-

rerregi.  

 

Skolekultur styregruppen 

Årets indsatser og evaluering 

Styregruppen har en række driftsopgaver (talent, intro, CPH Dox, morgensamlinger og kontakten til 

elevrådet), som løbende er gennemført i løbet af året. 

 

Der er blevet arbejdet med styrkelse af den interne kommunikation mellem særligt elever og lærere og 

anvendelse af de nye muligheder i portalen.  

 

Arbejdet med skolens sundhedsprofil har i år haft tre større fokusser: formulering af en overordnet 

trivselspolitik for skolen, en struktureret forebyggende indsats over for rusmidler, samt en målrettet 

indsat i forhold til nedbringelse af idrætsfravær.  

 

Der er desuden følgende indsatser i stikordsform: 

 

● Opstart af projektgruppe med fokus på frivillighed. Projektet fortsættes i næste skoleår.  

● Udarbejdelse af PR-film om skolen talenttilbud, der skal bruges i starten af det nye skoleår.  

● Løbende arbejde med at implementere og udbrede NORA, som gennemsyrende kulturbærende 

værdisæt i organisationen.  

 

Fremadrettede tiltag 

I næste skoleår sætter styregruppen fokus på digital dannelse for at imødekomme en række af de ud-

fordringer som den teknologiske udvikling stiller skolen overfor.  
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Der er desuden følgende tiltag i stikordsform: 
● Samarbejde med organisationen Netwerk, der sætter fokus på skabelsen af god klassekultur, 

gennem bl.a. elev-makkerpar og fokus på unge, der føler sig ensomme. Programmet foldes ud i 

alle 1.g klasser i næste skoleår.  

● Partnerskab med Københavns Kommune om udformningen af en trivselspolitik 

● Arbejde med elevernes forhold til rusmidler gennem “nudging” til festerne.  

● Videreudvikling af skolens frivillighedstilbud, bl.a. i samarbejde med skolens talentprogram.  

● Udvidelse af det eksisterende talentprogram med tilbud til særligt sprog- og kreative fag.  

 

Kvalitetssikringsstyregruppen 

Årets indsatser og evaluering 

Styregruppen har i løbet af året gennemført alle de sædvanlige driftsopgaver såsom gennemførsel af 

den årlige spørgeskemaundersøgelse og afrapporteringen af samme, samt ressourceregnskabet. 

 

Styregruppen har i år arbejdet på at udvikle et strategisk årshjul til styring af udviklings- og strategiar-

bejdet som det finder sted i ledelsen og i HHF-regi. Årshjulet skal særligt bruges på den årlige HHF-

strategidag i maj.  

 

I løbet af skoleåret opstod et behov for en videre bearbejdningsproces af den gennemførte MTU. Dette 

forestod styregruppen, og resultaterne blev anvendt som element i det videre arbejde med de løsnin-

ger, som skolens skal finde overfor de nye effektiviseringskrav.  

 

Et andet fokus, der opstod i løbet af skoleåret og som styregruppen arbejdede med, var karaktergiv-

ning. Udvalget forsøgte gennem de data der er til rådighed, at skabe et mere retvisende billede af sko-

lens karakterniveau og løfteevne. Noget af dette datamateriale medtages i ressourceregnskabet, mens 

andet har været anvendt i faggrupperne.  

 

Fremadrettede indsatser 

Fortsat udvikling af ressourceregnskabets indhold. Til næste år er f.eks. fokus på evaluering af forløbet 

omkring den evaluerende samtale om kulturforståelse. Samtidigt skal udvalget arbejde med forskel-

lige tiltag omkring hvordan regnskabet bedre kan anvendes i lærernes og fagenes dagligdag.  
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Videreudvikling af det strategiske årshjul, i samarbejde med HHF, ledelsen, bestyrelsen og MIO, med 

henblik på at sikre en rettidig behandling af de strategiske beslutninger i løbet af skoleåret.  

 

Gennemførelse af en grundig evaluering af den nye samarbejdstid og dens betydning for effektivise-

ringskravene.  

 

Udvalget skal, sammen med pædagogisk udvalg, fortsætte arbejdet med at kvalitetssikre skolens ka-

raktergivningspraksis.  

 

Bilag til udvalgenes arbejde (juni 2016) 

Ressourceregnskab GCP-styregruppen 

 

1. Rysensteen Gymnasium fastholder sin position som en økonomisk bæredygtig organisation 

med profilen Global Citizenship Programme 
 

Tiltag a: 
Louise Tranekjær har gennem hele skoleåret observeret undervisning og analyseret GCP-styredoku-

menter, og har på den baggrund skrevet input til justeringer af læreplanen samt forslag til et portfolio-

redskab. Vi arbejder i styregruppen videre med portfolio som redskab for elevernes GCP-refleksioner, 

og vi skriver justeringer til læreplanen inden sommerferien. Dette arbejde præsenteres for resten af 

lærerne umiddelbart efter sommerferien.  

Tiltag b: 
Vi har afholdt møder med tysk-fransk-faggruppen samt den naturvidenskabelige faggruppe, hvor vi 

har fået input til hvordan disse fag kan bruge erhvervslivet - og vi har spredt budskabet om at bruge 

erhvervslivet endnu mere end nu. Tysk har meldt tilbage konkrete forslag til samarbejder. Vi afventer 

den naturvidenskabelige faggruppe og samfundsfag. 
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2. På Rysensteen Gymnasium udmøntes almendannelsen med GCP som perspektiv og NORA 

(Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed) som ramme. 
 

Tiltag c: 
Vi har etableret et udvalg bestående af lærere og elever, som har udviklet en hjemmeside, som skal 

bruges som platform for klassernes GCP-arbejde. Hjemmesiden er introduceret for lærere og elever, og 

bliver for alvor taget i brug fra skoleåret 2016/2017 

Der er udpeget en chefredaktør samt klasseredaktører fra hver klasse. Der er ligeledes udarbejdet en 

implementeringsplan for næste år.  

x Info i klassens time 
x Materiale fra områdestudier lægges op 

x Materiale fra GCP-dag lægges op 

x Materiale fra besøg og genbesøg lægges op. 

 

Tiltag d: 
Vi har foretaget evaluering af GCP-dagen og denne viser, at der er større tilfredshed med dagen, end 

der var sidste år. Særligt er der tilfredshed med at lave et særskilt program for 1g’erne i den sidste 

halvdel af dagen. Dette vil vi gentage i efteråret 2016. Derudover vil vi forberede 2g’erne bedre på fil-

mene ved at give dem en halv forberedelsesdag. 

Kommunikationen mellem GCP-dag projektgruppen og rejselærerne er rykket frem, således mulighed 

for at tilpasse film-tema til kategori forbedres. Der tilbydes ligeledes på basis af lærernes tilbagemel-

dinger teknisk assistance udefra i forbindelse med AT-rejseforløbet. 

3. På Rysensteen Gymnasium understøttes en stærk faglighed for alle Rysensteens elever med 

GCP som perspektiv. 

Tiltag e:  
Vi har afholdt et kursus for nyansatte (og andre interesserede) lærere om GCP. Der var umiddelbart 

tilfredshed med dette kursus, men vi har ikke evalueret det skriftligt. Vi gentager kurset næste skoleår.  

Vi arbejder videre på en kogebog (med udgangspunkt i vores PPT fra i år) i næste skoleår.  
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Input fra “den store evaluering i februar” samt efterfølgende drøftelse på pædagogisk dag: 

Der var generelt større tilfredshed med GCP, end der har været i de foregående år.  

Eleverne var generelt meget tilfredse med de enkelte AT-forløb, men føler sig på trods af dette ikke 

godt nok forberedte til at gå til AT-eksamen (sammenlignet med sidste år). 

Vi vil stramme op på vejledningen ifm AT-terminsprøve og AT-eksamen, så eleverne får et endnu 

større udbytte at denne. 

Der var utilfredshed med AT3 i musik-klasserne, da det er svært at koble de samf, musik og idræt om 

sundhed. Vi foreslår derfor at tage samf ud af forløbet fra næste skoleår. Vi holder et møde med musik-

, samfundsfags- og idrætslærerne, hvor vi foretager nærmere aftaler. 

Der var ønske om at koble videnskabsteorien tættere til fagene ifm AT. Fra hver klasse indkalder vi en 

eller flere af de lærere, der er koblet på AT5, og giver dem (om nødvendigt) et kursus i videnskabste-

ori. De pågældende lærere afholder herefter videnskabsteorimodulerne i deres egne klasser. 

Der blev ikke enighed (ud fra evalueringen) om antal fag til AT5. Vi lader lærerne selv ønske (ved at 

melde ind til JL i maj 2016), og herefter laver JL en plan i samarbejde med GCP-styregruppen. 

Vi skal i højere grad sikre, at Tors indgår i forløbet “Globale tendenser”. 

Nogle klasser havde i år ikke hensigtsmæssige valgmuligheder ifm valg af fag til AT-terminsprøven. Vi 

kender allerede inden sommerferien de mest populære fagkombinationer, så GCP-styregruppen skal i 

samarbejde med JL sikre at disse kombinationer så vidt muligt optræder ved AT-terminsprøven. 

Der var delte meninger blandt lærerne om brug af film som produkt på GCP-rejsen. Det fungerer bedst, 

når eleverne har haft undervisning om dokumentarfilm. Vi undersøger derfor muligheden for at få un-

dervisere udefra til alle 3g’erne, og hvis det lykkes, tilbyder det til de relevante AT-lærere efter som-

merferien. Vi undersøger samtidig muligheden for at det kan indgå som en del af undervisningsplanen 

for faglig formidling for kommende 2g’ere. 

Lærerne var ikke positive over for studieplanen. Vi giver det en chance mere, men følger det nøje. 

Projektgruppen kulturforståelse og GCP-eksamen: Forløbet og eksamen er implementeret i 3 klasser. 

Der var positiv evaluering. Vi gennemfører det i alle klasser i næste skoleår, inkl. introduktion i august 

til relevante lærere. 
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Ressourceregnskab pædagogisk styregruppe 
Pædagogisk styregruppe har i årets løb arbejdet med flere fokusområder, som peger ind i skærpede 

krav til kvalitet og effektivisering i faggrupperne: Tegn på læring og tydeliggørelse af faglige mål er et 

af disse områder, men derudover har pædagogisk styregruppe haft fokus på omlagt skriftlighed og ny-

tænkning af rettestrategier og formativ og summativ feedback, feed-forward og progressionsplaner i 

fagene. Med progressionsplanerne ønsker vi en harmonisering af afgivning af summative karakterer 

og af, hvordan disse spiller sammen med lærernes brug af formativ feedback. Tydeliggørelse af sam-

spillet mellem formativ og summativ feedback har til formål at tydeliggøre den enkelte elevs progres-

sion og forståelse af eget standpunkt - der har især været lagt vægt på, at fagene formulerer krav til 

eleverne, så eleverne og lærerne bliver bevidste om, hvordan eleven kan opfylde de faglige mål, som vi 

som lærere giver karakterer ud fra. Dette indsatsområde lægger sig tæt op af tegn på læring og de ef-

fektiviseringstiltag, som i øjeblikket er i gang i organisationen. Der er et stort behov for fortsat at have 

fokus på disse indsatsområder, så det implementeres mere grundlæggende i fagene.  

 

De fire projektgrupper har arbejdet med forskellige tiltag, som vil blive gennemgået i de efterfølgende 

linjer. Ud over at projektgruppen “Tegn på læring” i sagens natur har arbejdet målrettet med at defi-

nere tegn på læring i en Rysensteen kontekst har tegn på læring været et helskoleprojekt der rækker 

ud til meget af det pædagogiske arbejde som fx harmonisering af karaktergivning, bedre brug af drev i 

undervisningen og arbejdet med omlagt skriftlighed for bare at nævne nogle af pædagogisk styregrup-

pes områder. “Tegn på læring” defineres på Rysensteen i en stærkere almen dannelsestradition, som 

passer til skolens værdigrundlag, GC-program og vision.  
 

Dertil er arbejdet med skriftlighed med fokus på omlagt skriftlighed, nye rettestrategier og målrettet 

brug af formativ og summativ feedback i både den skriftlige og den mundtlige kompetenceudvikling et 

centralt element for pædagogisk styregruppe. Til næste år arbejdes der med at omlægge 30% i 1.g, 

20% i 2.g og 10% i 3.g af elevernes tid (både elevtid og moduler for fag med lidt elevtid, så det er mu-

ligt for alle fag at udvikle meningsfulde skriftlighedsforløb).  
 

a) Tegn på læring har som en del af kompetenceudviklingsprogrammet haft observation blandt læ-

rerne på dagsordenen. Formålet med kollegaobservationen har haft flere fokusområder. Blandt andet 

har ønsket om videndeling været stærkt, den åbne dørs politik styrker bevidstheden om egen praksis 

og åbner for en faglig samtale på baggrund af de observerede moduler. Derudover har projektgruppen 

tegn på læring udarbejdet en redskabskasse med feedback-værktøjer til fagene inden for mundtlig og 

skriftlig feedback - denne er præsenteret for alle faggrupper på en pædagogisk dag om emnet, og det 
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forventes, at faggrupperne inddrager redskaberne i deres arbejde i de kommende år. Tanken er, at 

redskabskassen skal udvides i løbet af næste år.  
 

Steen Beck er husforsker i tegn på læring 2015/17 og har i skoleåret 2015/16 fulgt 7 fag (dansk, sam-

fundsfag, spansk, engelsk, idræt, NG, matematik). Lærerne i fagene har udarbejdet aktionsforsknings-

planer og disse er blevet fulgt af Steen Beck ved observationer af undervisning og interviews med læ-

rere og elever. Midtvejs i projektet blev dette arbejde præsenteret for lærerne ved pædagogisk dag 

26.4, hvor alle lærere var til stede. Projektet afsluttes med en hvidbog der udgives ultimo 2016, hvor 

Steen og aktionsforskerne bidrager med artikler og forskningsresultater.   
 

b) I faglig formidling har der fortsat været fokus på at øge elevernes skrivekompetencer. Eleverne 

har fået fokuseret undervisning i skrivehandlinger og genrer, de har øvet sig i at formidle akademiske 

opgaver og forberedt sig på de store skriftlige opgaver. I indeværende år har der været arbejdet med 

skrivemoduler op til de store akademiske opgaver - i 1g DHO og i 2g SRO. Indholdet af modulerne og 

afviklingen af disse evalueres i slut maj/start juni måned 2016.  De tidligere evalueringer viser, at der 

er en generel tilfredshed med faglig formidling. 
 

c) Pædagogisk IT har i årets løb arbejdet med at efteruddanne de lærere der ønsker det i bedre brug 

af drev. I starten af skoleåret havde vi en pædagogisk dag med, hvordan drevet kan anvendes som et 

aktivt værktøj i undervisningen. Dette er yderligere blevet behandlet under den pædagogiske dag med 

Tegn på læring, hvor forskellige lærere har vist, hvordan man kan anvende drevet til at understøtte 

elevernes læring, refleksion over læring og indsamling af data. 
Endvidere har der i en mere løs struktur været en understøttelse af lærerens anvendelse af drevet, 

hvor lærere har spurgt til forskellige problematikker, som er blevet løst. 
 

IT har også haft et fokus på at få elevdelen af portalen til at fungere, og her er der sat forskellige tiltag i 

søen, så elevportalen kan bringes i anvendelse næste år; en opdateret version af portalen, som vi som 

personale kan se; et drev tilknyttet elevernes forside, så de har hurtig adgang til centrale filer. Desuden 

vil også elevernes kendskab til og strukturering af deres drev komme i fokus for på den måde at un-

derstøtte elevernes kendskab til og brug af drevet også i undervisningen. Det sker på baggrund af elev-

tutorials, som er produceret i indeværende skoleår.  
 

d) AT Innovation: Projektgruppen har revideret og udarbejdet en ny køreplan for AT projektet AT4: 

den gode skole, der tager udgangspunkt i et problemorienteret emne, der forsøges løst innovativt ved 
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hjælp af forskellige tilgange og fag. Selve forløbet er skåret ned til fire dage, og det er to af klassens læ-

rere i et fortsætterfag, der styrer forløbet. Lærerne har på forhånd defineret en ramme, således at det 

er muligt for eleverne at anvende de indtil fire fag, lærerne kan tilbyde vejledning i. Rammerne for for-

løbet er stramt og eleverne holdes i kort snor. Forløbet startes op med en indsparker og sluttes af med 

en konkurrence. Projektgruppen evaluerer forløbet umiddelbart efter dets afslutning. Dertil har AT 

innovationsprojektgruppen arbejdet med at sikre innovation i AT-terminsprøven, så det er helt klart, 

hvad der forventes af de elever, der vælger det til eksamen. Projektgruppen AT-innovation har fokuse-

ret på tre gennemgående begreber inden for det innovative: det problemløsende, merværdi til mål-

gruppen og udviklende processer.  
 

Styregruppen vil arbejde videre med mere målrettet evaluering af de enkelte tiltag i skoleåret 

2016/17.  

Ressourceregnskab skolekultur  

Driftsopgaver: 
● 1.g introen er blevet gennemført og evalueret og vi har udviklet nye tiltag se under projek-

terne.  

● Arrangementer (foredrag, workshops, elevinitiativer mm). Menneskerettighedsarrangement 

med Amnesty International i efteråret, indretning og indvielse af elevområde på Storetorv i 

foråret, poetry slam, Amnesty arrangement om transkønnede. 

● CPH:DOX samarbejde alle 1. og 2. g klasser var i forbindelse med CPH:DOX-festivalen i biogra-

fen, enten til en film målrettet netop deres studieretning og GCP destination, ellers til den store 

visning af He Named Me Malala hvor 400 elever var i Bremen bio.  

● Samarbejde med elevrådet og med de andre elevudvalg, opsamling på elevernes forslag, støtte 

til elevernes initiativer f.eks. var poetry slam arrangeret 100% af elever, samt opstart af ledel-

seskursus til elevrådsforkvinderne, pilotforsøg med nudge aktiviteter som springbræt til vi-

dere arbejde med nudging. 

● Morgensamlingernes form og indhold. På baggrund af et behov for at styrke sammenhængs-

kraften i skolen har vi opstartet et morgensamlingsudvalg som går i luften med en nytænkning 

af morgensamlingerne umiddelbart efter sommerferien. Ideen er at involvere eleverne i mor-

gensamlingerne, at gøre samlingerne mere spændende og dynamiske og at styrke deltagelsen 

både af elever og lærere. 
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Fire projektgrupper arbejder med følgende: 

 

● Kommunikation: Vi har afholdt en række møder for at styrke vidensdelingen i skolen som or-

ganisation med særligt fokus på skolens elever og for at facilitere brug af skolens Google plat-

form med portal og drev - ikke mindst for skolens store elevudvalg. Vi har udviklet en ny stra-

tegi for IT-introduktionen i de nye 1.g-klasser med virkning fra august 2016. Vi har endvidere 

sat fokus på digital dannelse med udvikling af en ramme for arbejdet med det i skoleåret 

2016/17.    

 

● Sundhed: At styrke skolens sundhedsprofil gennem udvikling og facilitering af tiltag til 

fremme af fysisk og psykisk trivsel. Projektet har tre ben i dette skoleår: formulering af en 

overordnet trivselspolitik for skolen, en struktureret forebyggende indsats over for rusmidler, 

samt en målrettet indsat i forhold til nedbringelse af idrætsfravær. Projektgruppen har i sam-

arbejde med elever udarbejdet en ny version af skolens rusmiddelpolitik, der inddrages aktivt i 

skolens arbejde med sundhed og trivsel næste skoleår. Der er udformet en “beredskabsplan” 

til brug ved mistanke om hashmisbrug. Der er udviklet et grundlag for drøftelser i klasserne 

omkring festkultur og god adfærd “Fest med stil - guide”.  

 

Der lanceres næste skoleår tiltag med udgangspunkt i nudging bl.a. i forbindelse med Rysen-

steens fester. Der har i forbindelse med besøg fra Drug Rebels i december været udviklet et op-

læg til drøftelser i en klassens time i umiddelbar tilknytning til arrangementet. Næste skoleår 

vil Rysensteen Gymnasium indgå i en partnerskabsaftale med Københavns Kommune, der vil 

stilladsere det videre arbejde med at udforme en overordnet trivselspolitik. Der har i skoleåret 

2015-2016 været arbejdet med et pilotprojekt med coaching og understøttelse af elever, der 

har vanskeligheder ved at deltage i idræt. Det har imidlertid vist sig at idrætsproblemer i alle 

tilfælde har været koblet til mere omfattende psykiske problemstillinger, der må løses i et an-

det regi. Derfor fortsætter dette tiltag ikke i det kommende skoleår. Som en del af arbejdet med 

trivsel for eleverne er der fra skoleåret 2016-2017 indgået et samarbejde med Netwerk, der 

sætter fokus på overgangen til gymnasiet og forebyggelse af ensomhed. 

 

● Frivillighed: Der er blevet dannet et frivillighedsudvalg med elever og lærere. Der har været 

afholdt 3 eftermiddage omkring frivilligt arbejde. Der er blevet udviklet en hjemmeside og ele-

verne har indsamlet og uddelt julegaver til børn i flygtninge centeret Kongelunden. Projektet 

er stadig i en opstartsfase. Der er planlagt et samarbejde med talentprojektet omkring afvikling 
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af en fællesdag i oktober for 1.g elever med information om forskellige muligheder for frivilligt 

arbejde. Desuden er der planlagt 2 eftermiddag med besøg udefra i hvert semester i kom-

mende skoleår. Vi leder efter en fast samarbejdspartner til et fællesskoleprojekt. 

 

● Talent: At fremme og synliggøre talentudviklingen på skolen ved at facilitere et bredt udvalg af 

individuelle tilbud til skolens elever. I dette skoleår er fokus på synliggørelse af talentudvik-

lingstilbud. Der er arbejdet målrettet med synliggørelse, evaluering og elevinddragelse i sko-

lens talentprogram. En PR-film er under udarbejdelse og ligger klar ved skolestart august 

2016. Den eksisterende oversigt over skolens talentprogram på skolens hjemmeside er blevet 

revideret og opdateret. I næste skoleår bliver der et arrangement i samarbejde med frivillighed 

som skal fremme synliggørelse og rekruttering i begge projekter. Der er planer om at udbygge 

skolens talentprogram med særligt fokus på sprog og de kreative fag. Samtidig vil vi stramme 

op i forhold til elevansøgninger til især de længerevarende talentudviklingsprogrammer for at 

mindske frafaldet undervejs. 

 

● NORA: Nora er ikke et projekt, men et indsatsområde som vi har særligt fokus på i skolekul-

tursudvalget både i styregruppen og i de enkelte projektgrupper. Vi har planer om at udvikle et 

årshjul over NORA-relaterede aktiviteter for at strukturere og synliggøre arbejdet med skolens 

særlige værdier.  

 

Ressourceregnskab kvalitetssikringsstyregruppen 
Drift 

I indeværende skoleår har kvalitetssikringsstyregruppen gennemført de løbende driftsopgaver som 

udvalget har ansvaret for. Det drejer sig om følgende elementer. 
1. Spørgeskemaundersøgelse for lærere og elever gennemført i uge 9 

2. Afholdt kvalitetssikrings-pædagogisk-halvdag d. 5/4, hvor styregrupperne fremlagde resulta-

terne fra spørgeskemaundersøgelsen for lærerne.  

3. Færdiggørelse af Ressourceregnskab 2015, der blev fremlagt for bestyrelsen i ultimo septem-

ber. Udvalgte dele blev herefter præsenteret for lærerne på pædagogisk dag i starten af okto-

ber.  

4. I øjeblikket er udvalget i gang med forberedelsesprocessen frem mod ressourceregnskab 2016. 

Efter opfordring fra bestyrelsen vil dette regnskab inkludere et uddybet afsnit med en profil af 

skolens undervisere (Medarbejderprofil, side 9). 
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Udvikling 

I løbet af skoleåret har udvalget også arbejdet med nogle udviklingsopgaver. Nogle af disse var plan-

lagt fra årets start, nemlig udviklingen af et strategisk årshjul. Formålet med årshjulet er at søge at 

kvalitetssikre skolens strategiske udviklings- og evalueringsarbejde, som det foregår i samspillet mel-

lem bestyrelse, ledelse, styregrupper og HHF.  
 

I løbet af skoleåret opstod der to opgaver på baggrund af nogle uforudsete begivenheder. Den første 

opgave udsprang af et behov for en bearbejdelse af den kvantitative del af årets MTU. Vi gennemførte, 

med udgangspunkt i nogle af MTU’ens data, to lærer-fokusgruppeinterviews for at forbedre forståel-

sen af en række temaer, som blev sat på dagsordenen i MTU’en. Resultaterne af interviews blev overgi-

vet til ledelsen og MIO og indgik der som brik i det mere overordnede komplekse arbejde med at fast-

lægge rammerne for næste skoleårs fokus på effektiviseringer og øget samarbejde. 
 

I år er der kommet et øget fokus på den karaktergivningspraksis, som findes i den danske gymnasie-

skole. Dette fokus har udvalget løbende arbejdet med. Vi har lavet en række analyser af skolens karak-

tergivningspraksis, benchmarket med andre gymnasier med en lignende socioøkonomisk elevgruppe, 

der afdækker at Rysensteens karaktergivningspraksis i et overordnet perspektiv er ensartet med de 

skoler vi har benchmarket os med. Udgangspunktet for denne analyse har været tal fra undervisnings-

ministeriets datavarehus, og helt aktuelt understøtter nye tal for differencen mellem årskarakterer og 

eksamenskarakterer at vores karakterpraksis ligger fornuftigt i forhold til landsgennemsnittet. Nogle 

af disse tal er blevet videreformidlet til visse faggrupper og har derfor været en brik i det kvalitative 

udviklingsarbejdet omkring karaktergivning som pædagogisk udvalg har gennemført i år.  

 
Hvor langt er vi nået 

Vi har indfriet de handleplaner, som var opstillet for arbejdet i år med en enkelt undtagelse. 
 

Det punkt der ikke er blevet indfriet er punktet om at der skal udarbejdes en introduktion til kriterier 

for og anvendelse af karaktergivning til nye lærere, som kan indgå i Pædagogisk Styregruppes pro-

gram for nye ansatte. Denne opgave indtænkes i handleplanerne for næste skoleår. 
 

Dette betyder at udvalget foreslår følgende handleplaner for næste skoleår: 
 

Kvalitetssikringsudvalgets handleplaner for 2016-17 til strategi 2015-20 
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1. Rysensteen Gymnasium fastholder sin position som en økonomisk bæredygtig organisation 

med profilen Global Citizenship Programme 
 

Styrkelse af en bevidsthed hos alle ansatte om omkostningseffektivitet i såvel undervisningsstrukturer 

som organisatoriske tiltag med fastholdelse af engagementet hos den enkelte og i kollegaskabet. 
 

Kvalitetssikringsudvalget arbejder løbende på at sikre, at der skabes en evalueringspraksis som klart 

belyser: 
- Kvaliteten af den ydelse Rysensteen leverer med inddragelse af forskellige indikatorer for kva-

litet. 

- Hvordan de strukturelle ændringer, der følger af besparelseskravet, virker og påvirker engage-

mentet hos både lærere og elever. 

 

Handleplaner for skoleåret 2016-17: 
a) Vi gennemfører årshjulet for strategi og evaluering i samarbejde med HHF og ledelsen med henblik 

på at sikre: 

- Overblik over strategisk planlægning og evalueringsaktiviteter  

- Tydeliggørelse af deadlines for strategiske indsatser og deres evaluering 

- At HHF inddrages i udvælgelse af nøgleområde til evaluering 

- Koordination mellem forskellige organer i organisationen 

 

På baggrund af årets erfaringer vurderer vi om der skal indarbejdes yderligere elementer af strategisk 

evalueringsarbejde i årshjulet 

 

b) Vi udarbejder og videreudvikler Ressourceregnskabet: 

- Nye områder som skal indarbejdes: evalueringsresultater om GCP-kulturforståelsesforløb for 

3.g 

 

c) Vi arbejder på at udbrede kendskabet til Ressourceregnskabet gennem: 

- Oplæg på bestyrelsesmødet i september og P-møde i oktober, hvor indholdet af Ressource-

regnskabet 2015-16 fremlægges. 

- Vi laver en plan for læreres, faggruppers og udvalgs anvendelse af Ressourceregnskabet herun-

der statistik om løfteevne og andre relevante data 
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Afholdelse af pædagogisk dag i april med fremlæggelse af tolkning af resultater fra spørgeskemaun-

dersøgelsen og forslag til opfølgningsplaner i forlængelse heraf.  

 

d) Vi deltager i opfølgningsarbejdet på MTU. 

 

e) Vi samarbejder med HHF om evaluering af konsekvenserne af de nye strukturelle tiltag i forlæn-

gelse af sparekrav både med hensyn til kvalitet af ydelsen og effektiviseringer hos den enkelte og i kol-

legaskabet: 

- Vi kommer med forslag til form på tidsregistreringsskema - herunder krav om refleksioner 

over anvendelse af “samarbejdstid” 

- Vi gennemfører en kvalitativ undersøgelse lige efter nytår 

- Vi indarbejder på baggrund heraf spørgsmål til spørgeskemaet   

 

Handleplaner i de kommende skoleår: 
1) Vi foretager en årlig evaluering af engagementet hos lærere og elever; evalueringen samtænkes i 

videst muligt omfang med MTU og ETU. 

 

2) Vi deltager i opfølgningsarbejdet på ETU. 

 

3. På Rysensteen Gymnasium understøttes en stærk faglighed for alle Rysensteens elever med 

GCP som perspektiv  

 

   Den stærke faglighed på Rysensteen Gymnasium understøttes af et evalueringssystem med opfølgning og 

feedback, der synliggør tegn på læring for såvel eleven selv samt internt i organisationen samt eksternt 

for omverden. 

 
Kvalitetssikringsudvalget arbejder løbende for at videreudvikle en bredt funderet undervisnings- og 

skolekultur, der er gennemsyret af evaluering, opfølgning og feedback. 
 

Handleplaner for skoleåret 2016-17: 
- Vi udarbejder sammen med Pædagogisk styregrupper klare krav til undervisningsevaluering. 

- Vi sikrer sammen med Pædagogisk Styregruppe, at der leveres et oplæg til faggruppernes re-

fleksioner over kriterierne for og brug af karakterer med henblik på at kvalitetssikre alle lære-

res anvendelse af karaktergivningen. 
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- Behandling af den rapport EVA i årets løb forventeligt udgiver om karaktergivning i 

gymnasieskolen - og vurdering af behov for opfølgning. 

- Vi udarbejder sammen med Pædagogisk Styregruppe en introduktion til kriterier for og anven-

delse af karaktergivning til nye lærere, som kan indgå i programmet for nye ansatte. 

- Vi deltager i udviklingen af klasseprofilen sammen med LS. 

- Vi deltager i projektgruppen Tegn på læring. 

- Vi deltager i projektgruppen Faglig formidling. 

- Vi deltager i projektgruppen evaluering af GCP. 

 
Handleplaner for de kommende skoleår: 

- Vi samarbejder med GCP-styregruppen om at indarbejde relevante data fra den nye evalue-

ringsstruktur for GCP i Ressourceregnskabet. 

- Vi sikrer sammen med Pædagogisk Styregruppe, at arbejdet med tegn på læring munder ud i 

klare retningslinjer for implementering af projektgruppens anbefalinger. 
 

 

 

 


