
 1 

Resultatlønskontrakt for Rektor Gitte Harding Transbøl 
Skoleåret 2016/2017 

Formål med kontrakten:  

Resultatlønskontrakten med rektor skal tjene følgende overordnede formål:  

• Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen  
• Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og 

gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger  
• Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og 

resultater  

Parter og gyldighedsperiode  

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium ved formand Bjarne 
Lundager Jensen og rektor Gitte Harding Transbøl. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. 
august 2016 – 31. juli 2017  

Økonomisk ramme:  

Rysensteen Gymnasium rummer i skoleåret 2016-17 ca. 1030 elever, hvorfor den økonomiske 
ramme for resultatlønskontrakten er: 
Basisramme: 90.000 kr. 
Ekstraramme: 50.000 kr.  

Resultatmål: 

Basisramme: 

1. Fortsat styrkelse af kvalitetssikring med fokus på: 

a. GCP 
b. Evaluering og feedback 
c. Styrkelse af en sund skolekultur 

Resultatmål a: GCP 

a. Næste skridt i samarbejdet med ny evalueringsstruktur for GCP 
Indikator:  
I løbet skoleåret 2016/2017 vil alle Rysensteens elever benytte det udviklede portfolio redskab 
som en naturlig del af deres arbejde med GCP 
Senest d. 1. maj 2017 ligger der en plan for 2 nye objektive evalueringsredskaber: Det ene 
skal følge Rysensteens elevers adfærd efter deres studentereksamen. Det andet skal opstille 
målbare kriterier for god kulturforståelse og evne til at begå sig mødet med andre kulturer.  
Formål: 
At skabe evalueringsstruktur for GCP, som baserer sig på både subjektive vurderinger og på 
objektive målinger mhp. at skabe klarhed over programmets effekt på elevernes internationale 
og interkulturelle kompetencer og deres verdensborgerdannelse. Herigennem vil Rysensteen 
kunne skærpe læringspraksis, og på længere sigt udbrede erfaringerne til andre 
uddannelsesinstitutioner - særligt i den gymnasiale sektor. 
Handlinger: 

- Portfolieredskabet er udbredt til alle Rysensteens 1.g-klasser og er i brug løbende 
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- Der er senest maj 2017 udfærdiget en plan for nye evalueringsredskabet til opfølgning 
af studenternes globale adfærd 

 
Effekt: Ovenstående handlinger er udført  
 

b. Forberedelse af GCP-partnerskolekonference 2018 
Indikator: Den 31. Juli 2017 er den overordnede ramme konferencen udviklet og alle 
partnerskoler informeret om og har givet deres opbakning til projektet (ikke bindende 
tilmelding, men tilslutning til indhold) 

 
Formål: At tage første skridt i retning af at udvikle en GCP-uddannelseskonference, der ikke 
alene skal styrke programmets faglige og dannelsesmæssige indhold på tværs af de kulturelle 
forskelligheder, men også skal medvirke til at udbrede viden til uddannelsessektoren - bredt 
forstået - og erhvervslivet i primært Danmark og sekundært partnerlandene 
 
Handlinger: 
1: Afklare overordnet indhold med øverste leder og inspiration fra alumneforening, Advisory 
Board og bestyrelsen 
2: Fremstilling af overordnet indholdsmæssig ramme 
3: Opnå opbakning fra partnerskolerne til programmets indhold og afklare det bedst mulige 
tidspunkt ift. At få så mange som muligt med til konferencen  
 
Effekt:  
Ovenstående handlinger er udført  
 

c. Igangsætning af Alumneforening  
Indikator: Alumneforeningen etableres med bestyrelse, vedtægter, rekrutteringssystem og 
minimum 2 aktiviteter inden d.31 juli 2017. 
På denne dato skal alumneforeningen minimum have 250 medlemmer. 
 
Formål: Formålet er at etablere et gensidigt udbytterigt forhold mellem skolen og dens 
alumner til gavn for både alumner, den enkelte Rysensteen elev og GC-programmet. 
 
Handlinger: 

- Den stiftende generalforsamling marts 2017 forberedes af en interimbestyrelse med 
udfærdigelse af vedtægter mv 

- Der aftales en strategi for virtuelt at opnå kontakt til så mange tidligere 
rysensteenere som muligt for at hverve alumner til foreningen 

- Arrangementet efter generalforsamlingen planlægges af interimbestyrelsen 
- Det 2 arrangement i efteråret 2017 er planlagt 

 
 
Effekt: ovenstående handlinger er udført  
 
 
Resultatmål b: Evaluering og feedback: Projekt ”tegn på læring” 
 
Kompetenceudviklingsprojekt - fortsætter fra 2015/16 – lærernes arbejde med synlige mål i 
undervisningen og feedback og feedforward på elevernes læringsprogression 
 
Indikator: I maj 2017 præsenteres kaskademodel indeholdende tegn på læring kompetencer, 
så lærerne oplever klarhed over, hvilke pædagogiske og didaktiske kompetencer, der er mest 
centrale for at skabe høj læring for alle Rysensteens elever.   
Formål: At styrke lærernes bevidsthed om og kvalitetssikring af arbejdet med feedback og 
feedforward på elevernes læringsprogression, så alle elever opnår højst mulig læring.  
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Handlinger: 
-        Udvikling af didaktiske modeller og redskaber til understøttelse af lærernes 

kompetencer ift arbejdet med elevernes læringsprogression - videndeles med lærerne 
løbende på fagfora og pædagogiske dage i efteråret 2016 og foråret 2017, fx redskaber 
til lærernes dataindsamling i undervisningsmoduler, redskaber til elevernes eget 
arbejde med deres læringsprogression, modeller for hvordan dataindsaling og elevernes 
egen viden om læring indgår i lærerens viden om eleverne  

• Understøttelse af lærernes kompetencer i anvendelsesorienteret undervisning, fx ved 
udbredelse af pilotprojekt omkring anvendelsesorienteret årsprøve i samarbejde med 
sprogofficerskolen i 1g engelsk b – til alle 1g A+B engelskhold og ved 
anvendelsesorienterede GCP løsninger i AT4+AT8. 

-        Bog om aktionsforskning omkring tegn på læring på Rysensteen Gymnasium med 
Steen Beck færdiggøres og udbredes til alle lærere ved pædagogisk dag i foråret (maj) 
2017 med fokus på understøttelse af rysensteenerdidaktik. 

-     Planlægning af og afvikling af pædagogiske dage omkring tegn på læring 2.11, 8.11 
(omkring aktionsforskning og med Steen Becks deltagelse) og i foråret 2017.  

Effekt: Alle lærere giver udtryk for fortrolighed med kompetencer til at understøtte 
læringsprogressionen for alle elever på Rysensteen. 
  
Resultatmål c: En sund og engageret skolekultur som understøttelse af elevernes 
almendannelse 
 
Indikator:  
Elevernes almendannelse understøttes i høj grad af en rig og mangesidet elevkultur, hvor 
eleverne stimuleres til medansvar for skolens liv og aktiviteter både i en formel organisatorisk 
ramme og i en mere uformel udvalgsstruktur. Almendannelsen rammesættes i høj grad 
gennem den organisatoriske styregruppe for Skolekultur, hvor eleverne inddrages i dialogen 
samt gennem et systematisk arbejde med Rysensteens værdigrundlag udtrykt gennem NORA.  
 
 
Formål: 
En sund og engageret skolekultur stimulerer eleverne i deres almendannelse og skaber høj 
trivsel med medindflydelse og medansvar. Gennem diverse aktiviteter ved siden af 
undervisningen udvikles faglige og sociale fællesskaber, der med NORA som grundlag skaber 
en ramme for elevernes udvikling til aktive medborgere, der engageret handler for at gøre 
verden bedre både for sig selv og for andre. 
 
Handling:  
· Digital dannelse sættes på dagsorden, og der arbejdes efter en særlig struktur med 
dette for alle på skolen.  
· Der udarbejdes en politik på området gældende for Rysensteen Gymnasium.  
· Med den nye partnerskabsaftale fra Københavns kommune som ramme udarbejdes en 
samlet trivselspolitik for Rysensteen Gymnasium, der også indeholder det arbejde, som 
projektgruppen ”Sundhed og trivsel” færdiggjorde i skoleåret 2015/2016.  
· Der udvikles en struktur til opsamling og vurdering af talentaktiviteternes succesrate med 
henblik på fremadrettede tilbud.  
 
Effekt: 
Ved evaluering af de nedenstående indsatsområder udtrykker en overvejende del af de 
adspurgte elever tilfredshed med de nedenstående indsatser. 
 

2. Styring af effektiviseringer udmøntet som konkrete besparelsestiltag fra skoleåret 
2017-18 
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Resultatmål a: Effektivisering af lærernes arbejdstid og opgavefordeling:  
 
Indikator:  
Ved afslutningen af skoleåret 2016-17 foreligger der værktøjer, der kan belyse 
effektiviseringen af lærernes arbejdstid. 
 
Formål:  
Vi skal sikre, at lærernes arbejdstid effektiviseres i tilstrækkeligt omfang og i sammenhæng 
med de udmeldte besparelse uden at gå på kompromis med den høje kvalitet i 
undervisningen.  
 
Handling:  

- Lærernes nuværende opgavemængde er dokumenteret i en samlet opgaveoversigt, så 
der kan sammenlignes med tidligere års opgavemængde. Her sammenholdes med 
lærernes ansættelsesgrader. 

- Der udarbejdes et fagoverblik for den samlede undervisningsmængde for 2017-18, der 
viser ansættelsesbehovet i fagene.  

- Der holdes løbende øje med årsagerne og forbruget til merarbejde ifm sygdom, orlov, 
barsel mv. 

 
Effekt:  
Ovenstående er gennemført, og opgavefordelingen for 2017-18 udarbejdes på baggrund af 
viden opnået gennem de udviklede værktøjer.  
 
Resultatmål b: Kvalitetssikring: Evaluering af lærernes samarbejdstid og dens 
effektiviseringspotentiale 
 
Indikator:  
Der er ved afslutningen af skoleåret 2016-17 foretaget evaluering af lærernes samarbejdstid, 
og der er overblik over, hvordan de forskellige samarbejdstiltag bidrager til at effektivisere 
lærernes arbejde, herunder også hvilke tiltag, der ikke virker effektiviserende. 
 
Formål:  
At der kan sammensættes opgaveporteføljer for 2017-18 med den enkelte lærers 
indforståelse, der sikrer en samlet effektivisering af undervisningstiden på mindst 10%. 
 
Handling:  

- kortlægning og dokumentation af samarbejdstidens forskellige tiltag med udgangspunkt 
i lærernes registreringer af samarbejdstidens tidsforbrug og anvendelse. 

- kvalitativ og kvantitativ evaluering med lærerne af samarbejdstidens virkning. 
- udvikling af et overbliksskabende værktøj over samarbejdstidens bidrag til 

effektiviseringer 
 
Effekt:  
Ovenstående er gennemført, og evalueringen anvendes ved planlægningen af næste skoleårs 
opgaveporteføljer. 
 

 

 
Ekstraramme: 
 
3. Implementering af gymnasiereform pr. 1/8-2017 
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Understøttelse af lærernes involvering i implementering af gymnasiereformen, så 
rysensteenerdidaktik og GCP fastholdes.  
 
Indikator:  
Ved slutningen af skoleåret 2016/17 udtrykker alle lærere tilfredshed med proces omkring 
implementering af gymnasiereformen og at der opleves synergi mellem rysensteenerdidaktik, 
GCP og nye faglige krav.  
Formål:  
at sikre lærernes involvering i implementering af gymnasiereformen i henhold til 
rysensteenerdidaktikken og GCP 
Handlinger:  
- Udvikling af fagligt understøttende curriculumforløb omkring de 17 FN-mål i de implicerede 

fag: samfundsfag, engelsk, matematik, dansk, NV og AP. 
- Første spadestik til implementering af nye evalueringsformer i fagene når nye læreplaner 

foreligger i foråret 2017 
- Udvikling af rammer for SRP vejledning - fx struktur på løbende produktkrav i 

vejledningsfasen  
- Videreudvikling af mundtligt forsvar på DHO så denne prøveform kan udbredes til SRO og 

SRP forsvar 
Effekt:  
Lærerne giver udtryk for at have været inddraget i implementeringsprocessen i ændringer i 
fagene og for at de oplever fastholdelse af rysensteenerdidaktik også efter 
reformimplementeringen.  
 
 
GCP i rammerne af ny gymnasiereform 
 
Indikator:  
Senest i maj 2017 foreligger en ny GCP-progressionsplan, der er tilpasset den nye 
gymnasiereform og indeholder en uddybende beskrivelse af rammerne og målene for arbejdet 
med GCP i det nye grundforløb  
 
Formål:  
at udnytte særligt de tværfaglige muligheder i den nye gymnasiereform til at vedligeholde og 
styrke GC-programmets høje faglighed og fokus på at udvikle verdensborgere i en kontekst, 
hvor FNs 17 udviklingsmål står centralt.     
 
Handlinger:  

- Løbende opdatering på den konkrete udformning af gymnasiereformens indhold vedr. 
Fagligt samspil og internationalisering  

- Indhentning af inputs fra faggrupperne til arbejdet med FNs 17 verdensmål 
- Tilpasning af gældende progressionsplan til reformens udeladelse af AT og de nye krav 

til grundforløb 
- Den nye progressionsplan ligger klar til brug ved starten af skoleåret 2017/2018  

 
Effekt: Ovenstående handlinger er gennemført 
 
 
 
 
4. Fastholdelse af elever i en effektiv ramme og med fokus på professionalisering af 
understøttelse af elever individuelt og som klasse. 
 
Indikator:  



 6 

Rysensteen Gymnasium har fortsat et meget højt niveau med hensyn til fastholdelse af elever 
I den forbindelse understøttes elever, hvor et andet tilbud vil være langt mere relevant, i at 
vælge om, mens motiverede elever med tilstrækkelige kompetencer understøttes i at 
gennemføre deres gymnasieforløb med en effektiv udnyttelse af såvel interne som eksterne 
resurser. Der arbejdes målrettet med etablering og vedligeholdelse af et sundt og stærkt 
læringsfællesskab gennem ensartet og systematisk opfølgning individuelt og på klasseniveau 
med henblik på at opnå høj social og faglig trivsel. 

 
 

Formål: 
At fastholde og understøtte Rysensteen Gymnasiums formål om at hver enkelt elev skal 
udnytte sine resurser bedst muligt, så resultatet for den enkelte er det højest tænkelige faglige 
niveau, der sammenholdt med en stærk almendannelse og styrkelse af sociale kompetencer, 
motiverer flest muligt til at gennemføre videregående uddannelser.  
 
Handling: 

- Udvikling af og opfølgning på et mere hensigtsmæssigt styringsredskab for elevstyring 
på klasseniveau – klasseprofilen vers. 2. 

- Indførelse af samarbejde med Netwerk for alle 1.g klasser for understøttelse af den 
enkelte og fællesskabet. 

- Understøttelse af elever med særlige udfordringer gennem visitering til intern og 
ekstern hjælp. 

- Udvikling af en ramme for læse- og skrivevejledning på Rysensteen Gymnasium, der 
forventes fuldt udfoldet ved indgangen til skoleåret 2016/2017. 

- Udfærdigelse af en samlet trivselspolitik på elevområdet med henblik på tydeliggørelse 
af Rysensteens indsatser  - i forlængelse af Københavns Kommune oplæg til 
”Partnerskabsaftale” 

 
Effekt: 
Ovenstående handlinger er gennemført. 
 
 
Oktober 2016  
 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
Bestyrelsesformand Bjarne Lundager Jensen Rektor Gitte Harding Transbøl 
 


