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Afrapportering af Resultatlønskontrakt 2012-13 for rektor Gitte Harding Transbøl 
 
 
Hermed følger afrapportering af resultatlønskontrakten for skoleåret 2012-13. 
Afrapporteringen er noteret efter hvert af de tre mål for basisrammen og ligeledes 
efter hvert af de 2 mål i ekstrarammen.  
 
 
Formål med kontrakten 
Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i 
Rysensteen Gymnasiums strategi og opgavevaretagelse samt understøtte rektors arbejde 
for at opnå de opstillede mål for skoleåret 2012/13 for Rysensteen Gymnasium. 
 
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 2012 – 31. juli 2013 
 
 
Økonomisk ramme: 
Rysensteen Gymnasium rummer i skoleåret 2012-13 ca. 870 elever hvorfor den 
økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er: 
Basisramme: 80.000 kr. 
Ekstraramme: 40.000 kr. 
 
 
Indstilling: 
Det vurderes overordnet, at alle mål er opfyldt. Nogle mål har dog grundet eksterne 
omstændigheder ikke kunnet opfyldes i den grad de oprindeligt var tiltænkt (primært Hvide 
Kødby). Nogle mål er opfyldt i den form, de var tiltænkt, men der vil skulle arbejdes videre 
med dem i 2013-14 (primært ledelsesudviklingen) Samlet vurderes det, at rektors indsats 
på de aftalte målområder har været ud over det forventelige, og at hendes omfattende og 
kompetente arbejdsindsats, på undertiden svære betingelser, retfærdiggør en 100% 
udbetaling. 
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Resultatmål Basisramme: 
 
1. 
Opbygning af ny organisation for Rysensteen Gymnasium med implementering 1. 
Januar 2013 
 
Indikator: 1. januar 2013 udmøntes en ny struktur for arbejdet i organisationen 

Rysensteen Gymnasium.  
Formålet: At skabe en dynamisk ramme for såvel implementering af 

rysensteenerdidaktikken - som den blev udviklet i 
kompetenceudviklingsprogrammet 2009-12 – og en styrkelse af Global 
Citizenship – Rysensteens profil 

 
Delmål: 

-‐ koordinering og udvikling af de didaktiske indsatser som samlet set er 
beskrevet som ”rysensteenerdidaktik” og ”Global Citizenship Programme” 

-‐ styrkelse af den enkeltes lærers involvering i Rysensteen som organisation 
-‐ større elevinvolvering i organisationsarbejdet 
-‐ gennemsyring af kvalitetssikringen i alle dele af organisationens arbejde 
-‐ styrkelse af studieretningsteamets værktøjer samt kommunikationen mellem 

team med samme destination 
 
Handling:  Med involvering af alle i organisationen indføres en ny struktur pr. 1. Januar 

2013. Rammerne for strukturen i form af timetildeling og tillæg er aftalt med 
TR inden ikrafttrædelse. 
Strukturen rummer 8 tematiserede udvalg med repræsentanter for lærere og 
elever. Alle udvalg har en leder tilknyttet. Hvert udvalg vælger en 
formand(lærerrepræsentant), som er repræsenteret i et koordineringsudvalg, 
der samler trådene for den pædagogiske linje på Rysensteen Gymnasium. 
Dette udvalg sikrer ligeledes, at alle teamlærere modtager klare dessiner for 
rammerne af ”rysensteenerdidaktikken”, hvilket også indebærer rammerne for 
Global citizenship Programme i de enkelte klasser.  

 
Status/effekt: 

Ved begyndelsen af skoleåret 2013-14 vil alle medarbejdere være bekendt 
med strukturen for skolens organisation. Der vil foreligge klare planer for det 
samlede pædagogiske arbejde for 2013-14 udarbejdet af 
Koordineringsudvalget og behandlet I det strategiske udvalg HHF bestående 
af ledelsen, TR, MIO-repræsentant og 2 af formændene for 
Udviklingsudvalget. Elevrådet vil være bekendt med strukturen og klar til at  
vælge repræsentanter til udvalgene. 

 
 
 
Afrapportering: 

Den nye organisationsstruktur er indført pr. 1. Januar 2013. 
Organisationen fremgår af Rysensteens hjemmeside og udvalgenes 
kommissorier og succeskriterier er drøftet mellem hvert udvalg og HHF, og 
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efterfølgende samlet op i koordinationsudvalget, hvor hver udvalgsformand er 
repræsenteret. Kommissorierne har taget udgangspunkt I Hvidbogens 
anbefalinger, og sikrer derved at der samles op på arbejdet med 
rysensteenerdidaktikken. 
Succeskriterierne er ligeledes drøftet I kvalitetssikringsudvalget for at sikre 
rimeligt klare evalueringsmål. Dette arbejde har fyldt det meste af 
organisationsstrukturens 1. Semester.  
Elevrådet er blevet præsenteret for organisationen, og der er valgt elever til 
hvert udvalg.  
Kendskab til udvalgenes arbejde I hele organisationen: 
Udvalgene CAT(Citizenship/AT og Toning) og Almendidaktik planlagde og 
gennemførte enhalv  pædagogisk dag for alle lærere, hvor de fremlagde deres 
konkrete arbejde 
Vejledningsudvalget samt CAT har udleveret konkrete progressionensplaner I 
Lærerhåndbogen til arbejdet i studieretningsteamene.  
Skoleåret 2013-14 er pågyndt med et fællesmøde, hvor alle 
udvalgsformændene fremlagde årets planer for arbejdet I udvalget. Der vil 
blive holdt pædagogiske dage, hvor arbejdet fremlægges konkret og drøftes 
blandt lærerne og HHF (Helhedsforum) vil drøfte, om de nedsatte udvalg 
danner en tilfredsstillende ramme om såvel drift som udvikling på Rysensteen 
Gymnasium med rysensteenerdidaktikken og GCP for øje, eller om der skal 
ske ændringer.  

Opsamling: 
Der er i skoleåret 2012-13 gennemført et omfattende 
organisationsudviklingsarbejde og en ny organisationsstruktur er indført pr. 1. 
Januar 2013. Der er stadig et stykke vej til at strukturen bliver dagligdag, men 
det skønnes at udvalgene er velfungerende. Den komplekse 
organisationsstruktur afhænger I høj grad af at UK (udvalget Uvikling og 
Koordinering) magter klart at afdække såvel skellelinjer mellem de enkelte 
udvalgs arbejde samt koordinere såvel drift som udvikling. Dette er der stærkt 
focus på fra ledelsens side I det kommende skoleår, og HHF (Helhedsforum) 
vil følge denne process på alle møder. 
  

 
2.   
Etablering af sciencecenter i Hvide Kødby samt understøttelse af Science-
udviklingen på Rysensteen Gymnasium 
 
Indikator:  Udvidelse af Rysensteens campus med et sciencecenter til udvikling af 

innovativ tilgang til naturvidenskab 
 
Formål:  At styrke sciencelærerne i deres innovative tilgang til undervisningen og styrke 

samarbejdet i sciencefaggrupperne 
 
Delmål: 

-‐ i samarbejde med Københavns kommune få skabt de sikkerhedsmæssige 
rammer, der skal til for at opnå byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse af 
lokaler i Hvide Kødby 
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-‐ at sikre at de budgetmæssige rammer for byggeriet overholdes 
-‐ at skabe det fornødne kollegiale rum i Campus Hvide Kødby til stimulation af 

lærerne 
-‐ at understøtte udvikling af scienceprojekter på Rysensteen Gymnasium 

gennem tiltag, der skaber nye perspektiver på undervisningen i 
sciencefagene på Rysensteen.  

 
Handling:  Indsatsen for at få påbegyndt byggeriet i Hvide Kødby fastholdes, og ledelsen 

medvirker aktivt til, at sciencelærerne tilbydes inspiration fra universiteter, 
erhvervsvirksomheder og forskere i øvrigt (gerne internationalt), som kan 
booste indsatsen omkring science på Rysensteen. 

 
Status/effekt: 
 

Ovenstående er gennemført, og der er igangsat projekter blandt 
sciencelærerne som en konsekvens af denne indsats. 

 
Afrapportering: 
 
 Arbejdet med udvidelse af lokalerne i Hvide Kødby: 

Efter et fastholdende pres på centrale medarbejdere i Københavns Kommune 
er det først i forsommeren 2013 lykkedes, som den eneste lejer i vores zone 
for risiko for ammoniakudslip, at få en nedrivningstilladelse. Vi vil forventeligt 
pr. 1. Januar 2014 kunne få en byggetilladelse, og således vil udvidelsen af 
sciencelokaler på Rysensteen realistisk set først kunne stå klar ved skolestart 
2014! De konkrete nedrivningsplaner blev udsat til efterårsferien 2013, da der 
manglede nogle væsentlige undersøgelser, som er blevet obligatoriske i den 
periode, hvor vi har afventet tilladelse fra Kbh. Kommune. 
 
De økonomiske rammer for byggeriet er skabt gennem opbygning af et 
gedigent overskud pr. 1. Januar 2013. Det kan derfor betales uden etablering 
af gæld gennem træk på vores kassekredit.  
 
Aftalen med arkitekt og entrepenør er gennem året holdt ved lige, således at 
vi vil kunne starte byggeriet så snart tilladelserne foreligger. 
 
De fysiske udfordringer for sciencelærerne er således også store i skoleåret 
2013-14. Der er indkøbt ekstra apparatur til placering i Hvide Kødby og fundet 
arkiveringsplads, så det er muligt under rimelige betingelser at gennemføre 
bl.a. Naturvidenskabeligt Grundforløb for alle 1.g-klasser i de nuværende 
lokaler i Hvide Kødby.  
 

 Arbejdet med boost af science på Rysensteen: 
 

Ændring af studieretningen Science og innovation fra fysik B til fysik A for at 
 skabe ordentlige muligheder for toning i studieretningen og arbejdet med 
Global Citizenship Programme i et Indiensperspektiv. 
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Studieretningen Science og Innovation har ikke i tilstrækkelig grad indtil nu 
levet op til sin titel hvad angår innovation. 
Der er i skoleåret 2013-14 planlagt et innovationsprojekt over to dage for 
kommende 1y og 2y med inddragelse af  eksterne undervisere fra DITWerk. 
Det vil fortsat være en  betydelig opgave for ledelsen at sikre en styrkelse af  
innovationsaspektet i denne studieretning , i samarbejde med udvalget for 
Almen Didaktik. 

  
 
Science og Global Citizenship: 
Sciencelærerne har generelt givet udtryk for, at de har følt det vanskeligt at 
integrere Global Citizenship i de naturvidenskabelige fag. Men der har været 
arbejdet målrettet for at involvere både elever og lærere i GCP-arbejdet. 
Repræsentanter for Sciencegruppen har i efteråret 2012 planlagt og afholdt to 
arrangementer med  et GCP-perspektiv:  et arrangement for alle 3g elever og 
1-2g science-elever med tema Livet i Rummet som epokalt nøgleproblem med 
deltagelse af eksperter udefra samt et arrangement for alle 1g elever, hvor 2-
3g science-eleverne stod for aktiverende naturvidenskabelige opgaver med 
inspiration fra alle GCP-destinationerne. Disse arrangementer er blevet til i 
samarbejde med såvel de videregående uddannelsesinstitutioner/kontakt til 
eksperter samt enkelte private firmaer. 

 
På baggrund  de naturvidenskabelige fags udtrykte problemstilling med GCP 
har CAT afholdt møde med Sciencegruppen, hvor de enkelte fags muligheder 
for inddragelse af GCP-tilgangen blev drøftet. Der blev efterfølgende 
udarbejdet konkrete forslag til  undervisningen med GCP-approach i de 
naturvidenskabelige fag – forslag der nu implementeres i skoleåret 2013-14. 
 
Samarbejdet med Larsen og Toubro i Indiensklassen er gennem skoleåret 
2012-13 blevet underbygget. Der har været repræsentanter på Rysensteen og 
fortalt om virksomheden, og 3.y skal besøge firmaet i Indien og det College de 
har i Mumbai. 
 
Under indsatsen omkring talentudvikling redegøres der i øvrigt for stimulus-
effekter for sciencefagene på Rysensteen. 

 
Opsamling: 

Trods det konkrete arbejde med at booste science på Rysensteen vil det  
fortsat være nødvendigt at ledelsen har særligt fokus på de 
naturvidenskabelige fags udfordringer med GCP og i samarbejde med 
sciencelærerne medvirker til at skabe gode rammer for fortsat stimulans fra 
såvel forskermiljøer som erhvervsliv. 
 
Det er fortsat ønskværdigt, at der skabes elevgrundlag til etablering af endnu 
en scienceklasse på Rysensteen Gymnasium, Med den usikre lokalesituation 
in mente er det dog godt, at det ikke er sket endnu. Det forventes, at vi får de 
forventede tilladelser til at etablere sciencecenteret i 2013-14. 
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3.  
Ledelsesudvikling 
 
Indikator: I skoleåret 2012-13 startes et ledelsesudviklingsprojekt i samarbejde med en 

ekstern udvikler. 
 
Formål:  At udvikle ledelsesgruppens robusthed og evne til strategisk at styrke 

Rysensteen Gymnasium både i organisationsudviklingsprocessen og i den 
daglige drift, hvilket også er at skabe de fornødne rammer for en dynamisk 
udvikling af gymnasiet indenfor de økonomiske rammer, der stilles til 
rådighed. Processen skal styrke teamledelsen, afklare de ressurcer den 
samlede ledelse har til rådighed og sikre, at det også er nok til at fastholde 
Rysensteens fortsatte udvikling. 

 
Handling: 

Alle i ledelsen gennemfører en test og et coach-forløb til afdækning af egne 
styrker og svagheder, og en bevidsthed om, hvordan man bedst udvikler sit 
ledelsesrum. Erfaringerne samles på et ledelsesseminar med coachen, 
hvorefter det aftales, hvordan det vil være hensigtsmæssigt at arbejde videre 
for at opnå den nødvendige styrkelse af ledelsen/ledelsesrepræsentanterne. 

 
Status/effekt: 

Ovennævnte er gennemført og rektor drøfter den fortsatte strategi for 
ledelsesudviklingsprojektet med bestyrelsesformanden. 

 
Afrapportering: 

Der har i skoleåret 2012-13 været gennemført et ledelsesudviklingsprojekt i 
samarbejde med konsulent Sebastian Volkers fra Mercuri Urval efter de 
ovenfor skitserede rammer.  
Ledelsesudviklingsprojektet er mundet ud i: 

-‐ en udskiftning i ledelsesteamet, da en af lederne ønskede at træde tilbage til 
jobbet som underviser 

-‐ ansættelse af en leder for Global Citizenship Programme, da det stod klart, 
at de konkrete driftsopgaver samt fortsatte udviklingsopgaver ikke længere 
kunne varetages af rektor alene uden konsekvens for andre vigtige 
ledelsesopgaver   

-‐ en skarpere struktur for ledelsens daglige arbejde – både indbyrdes og 
individuelt gennem såvel dokumentation som kommunikation. 

-‐ En stærk gennemarbejdning af resultatet af årets MTU med udformning af 
konkrete indsatser til forbedring af medarbejdertrivslen på Rysensteen 

-‐ En større bevidsthed hos alle ledere om styrker og svagheder i lederrollen 
-‐ Et skarpt fokus på udfordringerne for øvrig ledelse omkring 

ledelseslegitimitet 
Opsamling: 

Ledelsesudviklingsprojektet har i første omgang betydet, at der i ledelsen er 
skabt et fælles sprog for arbejdet. 

 Med baggrund i OK13 og de udfordringer, som denne giver, fortsætter 
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ledelsesudviklingsprojektet gennem skoleåret 2013-14 med fokus på udvikling 
af den enkeltes ledelsesrolle samt styrkelse af ledelsesteamets arbejdsform. 

 
Resultatmål Ekstraramme: 
 
Markant mål: 
 
1.  Global Citizenship Programmes fortsatte gennemførelse 
 
Indikator: Fortsat opbygning af  Global Citizenship Programmet med forankring af 

partnerskabsaftalerne samt udvikling af ”citizenship-pædagogik” 
 
 
Formål: At alle Rysensteens lærere , som en naturlig del af deres forberedelse og 

undervisning, inddrager citizenship-perspektiver i toningen af studieretningen 
og forholder sig til de naturlige muligheder som partnerskolens beliggenhed 
giver til undervisningen. 

 
Delmål: 

-‐ understøttelse af citizenship-pædagogik gennem udbud af studiekredse og 
kurser 

-‐ delegationsbesøg på de destinationer, vi endnu ikke har besøgt samt 
modtagelse af besøg 

-‐ udvikling af programtilbud for såvel delegationer samt klasser, når de 
besøger Rysensteen 

-‐ Opbygning af erfaringsdatabase omkring hele global citizenship programmet 
-‐ Etablering af en fundraisingstrategi 
-‐ Etablering af en internationaliseringsstrategi også for Rysensteens elevråd 

 
Handling:  Der ansættes 1 eller 2 medarbejdere, som understøtter arbejdet med 

ovenstående i tæt samarbejde med rektor og øvrige ledelse. Der afholdes 
løbende møder med ansvarlige lærere for de 11 destinationer for 
partnerskolerne i verden for at koordinere og understøtte arbejdet i klasserne. 
Der afholdes fokusgruppemøder med repræsentanter for klasserne for at 
kende elevernes oplevelse af gennemførelsen af Global Citizenship 
Programme (GCP) og forbedre det OG der udvikles databaseværktøjer til 
opsamling af viden. 

Status/effekt: 
 Ovenstående handlinger er gennemført, og der er ligeledes gennemført en 

MUS-runde med lærerne, hvor deres oplevelse af GCP samles. Resultaterne 
drøftes i forskellige fora og medvirker til fortsat understøttelse af lærernes 
udfordringer med gennemførelse af programmet. 

 
Afrapportering: 
 I skoleåret 2012-13 er Global Citizenship Programme blevet fuldt udfoldet. Der 

blev i oktober ansat en sekretær med ansvar for programmet og i december 
en halvtids ”ambassadør” med hovedopgave fundraising og bistå med 
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kontakter til de sidste destinationsskoler samt afhjælpe med diverse praktiske 
udfordringer med programmet generelt. 

  
 Destinationsrejser hvor GT deltog i 2012-13: 
 Arbejdet med at skabe kontakter til de sidste destinationer medførte: 

-‐ en rejse til Skt. Petersborg med besøg på skole 168 samt kulturinstituttet 
-‐ en rejse til Madrid sammen med den første GCP-klasse for at ændre 

samarbejdet til at udveksle i 3.g 
-‐ en rejse til Toronto hvor vi efter megen møje fik kontakt med North Toronto, 

der har vist sig som en storslået partnerskole 
-‐ en rejse til Cairo, med møde med både DEDI og Dr. Nermien, som er 

direktør for vores partnerskole 
Besøg og møder i DK med delegationer: 
-‐ møde med den tyrkiske skoles internationale ansvarlige, da hun kom med en 

lille elevdelegation til Kbh. 
-‐ Besøg af en delegation fra Singapore bestående af rektor og 3 lærere 
-‐ Besøg af den egyptiske skole med 28 elever og 8 lærere/ledere. Program for 

ledelsen med møder over 3 dage og rundvisning i stimulerende 
læringsmiljøer i Kbh.  

-‐ Besøg af en indisk delegation fra partnerskolen i Pune bestående af 
bestyrelsesformand, rektor og international koordinator 

-‐ Besøg af elever og lærere fra den spanske partnerskole fra Madrid 
 

Udbredelse af det pædagogiske indhold i GCP: 
I den nye organisationsstruktur har CAT udarbejdet en samlet 
progressionsplan med undervisningsvejledning-  for Global Citizenship,  
 
Almen Studieforberedelse og toning af studieretningerne , således at GCP er 
blevet en del at de obligatoriske forløb i AT. Progressionsplanen er blevet 
forelagt for og drøftet med lærerne –  og CAT har afholdt en pædagogisk dag, 
hvor plan og vejledning har dannet udgangspunkt for vidensdeling og 
planlægning af undervisningen i studieretnings/destinationsteamene. 
Internationaliseringsudvalget har udarbejdet modelprogram for rejser og 
genbesøg til og fra partnerskolerne og sekretariatet har etableret en database 
til materialeopsamling for destinationerne 
 
Alle lærere har i skoleåret 2012-13 gennemført MUS, hvor udfordringerne 
omkring GCP i undervisningen er blevet drøftet. Tilbagemeldingerne i MUSom 
disse udfordringer er taget op i udvalget CAT og Internationalisering samt i 
opbakningen omkring sciencelærerne. 
 
Planlægning af de første GCP-rejser for Rysensteens elever: 
I løbet af skoleåret er samtlige aftaler med partnerskolerne faldet på plads. I 
samarbejde med klassernes rejselærere har specielt GCP-sekretæren og GT 
fremsendt breve til samtlige klasser om de konkrete betingelser for deres 
GCP-rejse og bestilt billetter til dem. Vi har i flere tilfælde sparet eleverne for 
mange penge ved at købe billetterne direkte fra nettet, men også benyttet 
rejsebureauer. 
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Database: 
Der er nu etableret en mappe på skolens intranet, hvor de vigtigste 
dokumenter ligger til rådighed. 
 
Etablering af studieretningsteam til videndeling: 
Med den nye organisationsstruktur er også fulgt en ny enhed: 
Studieretningsteam. Dette består af teamlærerne fra klasser med samme 
destination, og er et forum for vidensdeling, som mødes mindst 2 gange om 
året.  
 
Ansættelse af ny leder for GCP: 
Det stod i løbet af skoleåret 2012-13 klart, at GCP-programmet i sin fulde 
udfoldelse er for stort til at det er rektor der er den refererende enhed. Derfor 
besluttedes det at ansætte en ny leder for GCP til tiltrædelse august 2013. 
Den tidligere ansatte ambassadør fik samtidig ny ansættelse i 
udenrigstjenesten og forlod sin stilling på Rysensteen Gymnasium. 
Ambassadøren har medvirket til at skabe forskellige elementer af 
standardprogrammer for besøgende klasser i DK ligesom 
internationaliseringsudvalget har foreslået forskellige elementer til 
sammensætning af besøgspakker. Internationaliseringsudvalget har ligeledes 
udarbejdet evalueringsskemaer til brug for både udlandsbesøg og 
indlandsbesøg. 

 
 
 
 
Opsamling: 

Det har krævet en helt ekstraordinær indsats at opnå indgåelse af 
partnerskabsaftaler gennem bl.a. rejser til de nævnte destinationer samt at 
afvikle besøgene for de delegationer, der er kommet til DK, ligesom det har 
krævet stort fokus at få skubbet den fagligt/didaktiske del af GCP-programmet 
i gang internt på skolen. Det er derfor meget tilfredsstillende, at det er 
lykkedes at få skabt grundlag for hele den første generation af GCP-klasser. 
Det er dog klart, at der for mange af vores destinationer fortsat forestår et stort 
arbejde omkring en fastere opbygning af samarbejdet både virtuelt og under 
besøgene. 
 
Udfordringen omkring fundraising er ikke lykkedes i nævneværdig grad. Dette 
er derfor et fokus, dog den nyansatte GCP-leder.  

 
Obligatorisk mål 
 
2. Udvikling af et studiemiljø til såvel stimulering af studieparathed og 

talentpleje som til modvirkning mod frafald 
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Formål: Understøttelse af et studiemiljø, der sikrer at den enkelte elev udfordres 
optimalt i forhold til deres evner – herunder at elever med store udfordringer 
gennem gymnasieforløbet får den bedst mulige støtte for at forhindre frafald. 

 
Delmål:  

-‐ videreudvikling af vejledning både for studievejledere og lærere 
-‐ etablering af støtteordninger for udsatte elever 
-‐ tilbud om arrangementer for segmenter af elever 

 
Handling:  Med den nye organisationsstruktur nedsættes:  

- et vejledningsudvalg med deltagelse af studiechefen, 
studievejningsrepræsentant, lærerrepræsentanter samt elever, som skal 
videreudvikle vejledningen på Rysensteen – både den samlede progression 
for vejledning af den enkelte og klassen gennem gymnasieforløbet, støtte til 
særligt udsatte samt udvikling af de geneelle tilbud der er på Rysensteen i 
form af lektieværksteder, særordninger med ekstraundervisning mv.  

 - et udvalg for faglig formidling som skal udvikle Rysensteens 
skrivepædagogiske ramme ligeledes i hensyn til også elever med særlige 
behov 

 - et udvalg for Talentudviklingsudvalget skal sikre at så mange som muligt af 
Rysensteens elever med fagligt overskud eller særlige talenter gennem 
gymnasieforløbet for mulighed for at udvikle disse 

 Der afvikles pædagogiske dage for alle skolens lærere med fokus på såvel 
vejledning som skrivepædagogik, for at sikre udbredelsen af de valgte  

 Der er desuden indgået forskellige aftaler for støtteordninger til særligt udsatte 
elever. 

 
Status/effekt: 
 Ovennævnte handlinger er gennemført, og der er lagt en strategi for det 

videre arbejde for såvel talentudvikling, vejledning, faglig formidling mv. til 
stimulation af studiemiljøet for alle elever på Rysensteen Gymnasium, også 
for at minimere frafaldet af elever. 

 
Afrapportering: 

På trods af en relativ stor gruppe af elever med alvorlige psykiske problemer 
har det været muligt at fastholde en høj gennemførelsesprocent. For 3.g har 
gennemførelsesprocenten i skoleåret 2012/2013 været på 98,4%, idet 246 
elever påbegyndte 3.g, og 4 elever faldt fra – 3 af disse som følge af psykiske 
lidelser, den sidste tilflytter som resultat af hjemeve til Århus. 1 elev var 
overført som selvstuderende på grund af manglende efterlevelse af 
studiereglerne. Eleven gennemførte sammen med resten af årgangen. Af de 
242 afsluttende elever mangler endnu 3 en sidste eksamen, som afsluttes i 
forbindelse med sygeterminen august 2013. 

 
Der har som tidligere omtalt været fokus på at optimere opfølgningen af 
elevernes faglige og sociale trivsel. Dette har bl.a. fundet sted gennem nye 
mere målrettede lærerforsamlinger, der har skabt en velegnet platform for 
mere grundig opfølgning med målrettede handlingsplaner og med styrkelse af 



	   11	  

de enkelte roller i forbindelse med opfølgningen. Rollerne er blevet grundigt 
beskrevet i et nyt vejledningspapir (som tidligere omtalt). For elever med 
særlige udfordringer er der i skoleåret 2013/2014 blevet etableret et 
”mentorkorps” bestående af en lille gruppe lærere med særlig interesse og 
evne for at følge en elev med særlige personlige eller faglige behov. I tillæg til 
den tidligere nævnte uddannelse af en læsevejleder, er der også iværksat 
uddannelse af en studievejleder i at coache elever med særlige udfordringer, 
og som forventes at kunne bruges i gråzonen mellem studievejledning og 
psykologtilbud. Hendes foreløbige erfaringer søges i det kommende skoleår 
2013/2014 bl.a. anvendt i forbindelse med gruppeinitiativet for 
studievejledningen. Her vil der være fokus på at coache en gruppe af piger, 
der som følge af dårligt selvværd bl.a. har stort fravær i idræt. 
 I skoleåret 2012/2013 er vores eksterne samarbejdspartner i 
forbindelse med psykologtilbud skiftet fra ”psykiatrifonden” til Cense, der er en 
selstændig psykologpraksis bestående af de psykologer, som vi tidligere har 
arbejdet sammen med i psykiatrifonden og som kender såvel skolen som 
skolens elevgrundlag godt. Tilbuddet er i forhold til tidligere blevet væsentligt 
forbedret med en formaliseret kontakt mellem skolen og Cense samt garanti 
for 1. samtale indenfor 1 – 2 uger. For elever , der lider af en særlig 
eksamensangst/præstationsangst har studiechefen arbejdet sammen med 
Psykologerne på Israels Plads om videreudvikling af et særligt kursus i 
håndtering af eksamensangst. Kurset i skoleåret 2012/2013 bygger på de 
erfaringer, der blev gjort ved et tilsvarende kursus i skoleåret 2011/2012. 
Kurset er evalueret skriftligt af deltagerne, og der udtrykkes stor tilfredshed 
med tilrettelæggelsen. Ca. 20 elever har deltaget. 
Som tidligere omtalt er bemandingen på lektiecaféerne og skriveværkstederne 
øget, og der har været brugt studerende også til særundervisning i matematik 
for fagligt svage elever. Denne ordning fortsættes – i det kommende skoleår 
også i samfundsfag. 
En anden ekstern samarbejdspartner, som i skoleåret 2012/2013 har været 
forsøgt inddraget i større grad, er UU – særligt UU-København, der har 
varetaget en del af vejledningen af frafaldstruede elever. 
Studiechefen har i samarbejde med studievejlederne samarbejdet med 
Studievalg København om at få de frivillige informationsmøder, som 
Studievalg afholder på skolen målrettet Rysensteens elevklientel. Det har 
betydet en kvalificering af indholdet af mødet om udlandsophold og mødet om 
hvordan man konstruktivt og målrettet kan tilrettelægge et sabbatår. 
 
Talentudvikling: 
Ved årsskiftet 2012/2013 Rysensteen Gymnasiums nye organisationsstruktur i 
kraft. Her har den særlige talentudviklingsgruppe arbejdet med at samle de 
hidtidige erfaringer med talentarbejdet. Studiechefen har igennem denne 
gruppe iværksat, at der udfærdiges et årshjul for talentudviklingsaktiviteter for 
at synliggøre mulighederne og skabe overblik. Dette årshjul er ved 
begyndelsen af skoleåret 2013/2014 godt på vej og vil efterfølgende blive lagt 
ud til lærerne. 
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Der er i skoleåret 2012/2013 udformet en god rutine for indmelding af mulige 
talenter i 1.g til deltagelse i ATU. 10 1.g elever har i det forgangne skoleår 
deltaget i ATU. 
Enkelte elever har været i studiepraktik på højere læreranstalter bl.a. på DTU. 
Denne aktivitet søges udbygget fremover. 
Som omtalt under scienceindsatser har også denne gruppe af elever fået 
tilbud:  science-olympiade i fysik, matematik, kemi og naturgeografi,  
naturvidenskabsfestivalen og Investiga i samarbejde med scienceelever fra 
andre europæiske lande. En række scienceelever  deltager i Danske 
Sciencetalenter. Derudover har der været afviklet Tivolifysik og 
PetroChallenge  ( om olieudvinding) med naturgeografi eleverne, der også har 
været på ekskursion til Møns Klint og Faxe Kalkbrud. 
 
Endeligt er en lille gruppe af 3.g elever på forskellig vis blevet understøttet i 
forbindelse med deres SRP. Det drejer sig om elever, der ønskede særlige 
besøg på forskningsinstitutioner for at indsamle data. 

Opsamling: 
Det er lykkedes at fastholde en endog meget høj gennemførelsesgrad på 
Rysensteen Gymnasium. Der er i skoleåret iværksat bedre psykologhjælp, og 
sammen med den interne støtte gennem mentor-elever, teamlærere og 
studievejledere er det lykkedes at fastholde udsatte elever. Det udvidede 
talentudviklingsprogram medvirker til også at fastholde stærke elever. 

 
 
 
September 2013 
 
 
 
 
_____________________________                   _________________________________ 
 
På bestyrelsens vegne 
Bestyrelsesformand Bjarne Lundager Rektor Gitte Harding Transbøl 
 
 
 
Vedtaget på bestyrelsesmødet 11. September 2013  
 
Udbetalingsgrad 100 % for såvel basisramme som ektraramme. 
	  
	  
	  
	  
	  


