
Afrapportering af Resultatlønskontrakt for Rektor Gitte Harding 
Transbøl 

Skoleåret 2015/2016 

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 2014 – 31. juli 2015  

Økonomisk ramme:  

Rysensteen Gymnasium rummer i skoleåret 2015-16 ca. 980 elever, hvorfor 
den økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er: 
Basisramme: 70.000 kr. 
Ekstraramme: 50.000 kr.  

Resultatmål: 

Basisramme: 

 
1:  GCP som en bæredygtig profil med flg. hovedindsatser 2015/16: 
 
a: Igangsætning og gennemførelse af første fase af 3-årigt GCP 
evalueringsprojekt med forsker Louise Tranekjær fra RUC 
 
b: Udfoldelse af elevernes Verdensborgerskab i GC-programmet, bl.a. gennem 
styrkelse af kommunikationen på tværs af klasserne gennem en ny 
hjemmeside for verdensborgerskabet og igangsætning af frivillighedsprojektet  
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c: Fortsat sikring af stabiliteten i samarbejdet med partnerskolerne samt 
opdyrkning af nye 
 
d: Styrkelse af branding for GCP/Rysensteen 
 

Indikator og formål for a:  
Der skabes et samlet overblik over sammenhængen mellem Læreplan, praksis 
og evaluering  

 
Indikator og formål for b:  
Etablering af en virtuel platform hvor eleverne kan orientere sig på tværs af 
klasserne og dermed dele viden med andre klassers partnerskabserfaringer og 
intercurriculære aktiviteteter som fx RYSMUN 
Synlige eksempler på skolen på konkret udfoldelse af medborgerskab og 
verdensborgerskab blandt Rysensteens elever indenfor frivillighedsrammen 
 
Indikator og formål for c: 
Der er etableret stabile kontakter til nye partnerskoler i New York, Boston og i 
Sydkorea – forventeligt Seoul. 
 
Indikator og formål for d: 
Udgivelse af artikler, deltagelse i konferencer med både ledelse, lærere og 
elever samt udbredelse om GCP til erhvervsliv og NGO-organisationer mm. 
 
Handleplaner: 
Alle 4 ovennævnte indsatsområder gennemføres i henhold til de handleplaner, 
som er beskrevet for GCP-udvalget, Skolekultursudvalget samt de nedsatte 
projektgrupper.  
 
 
Effekt: 
Rysensteens profil er med gennemløb af den 3. årgang studenter juni 2016 for 
alvor kommet i drift-mode med faste kendte strukturer for alle ansatte. 
Kommunikationen om programmet har både internt og eksternt fået en stabil 
ramme, som er medvirkende til styrkelse af elevers, læreres samt eksterne 
parters viden om profilen. De fire nævnte indikatorer ovenfor er indfriet. Der er 
gennemført en evaluering af GCP, der viser en større tilfredshed med 
indsatserne omkring programmet.  
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Afrapportering af punkt 1: 
 
Ad.1:Første år af evalueringsstruktur projekt med forsker Louise Tranekjær 
 
På basis af undervisningsobservation og lærerinterviews producerede Louise 
Tranekjær en 3 siders rapport med forslag til at skabe større 
sammenhæng  mellem læreplan, undervisningspraksis og evalueringspraksis. 
Denne rapport har dannet grundlag for GCP-udvalgets omskrivning af GCP-
læreplanen og udarbejdelsen af nyt GCP-evalueringsredskab - elev-portfolien. 
Begge er færdigudviklet og  klar til præsentation og brug fra starten af 
skoleåret 2016/2017 
 
Ad.2: Synlige eksempler på konkret udfoldelse af medborgerskab og 
verdensborgerskab blandt Rysensteens elever. 
Eksempel på indsatser:  

- indførelse af månedens verdensborger 
- Indførelse af årets verdensborger 
- Afholdelse af årets GCP-dag med højaktuelle globale temaer 
- Elevstyret deltagelse i Danmarksindsamlingen 
- Styrkelse af frivillighedsprojekt for elever i samarbejde med 

Trampolinhuset og Amnesty International 
- Udvikling i igangsætning af en ny virtuel platform for GCP-aktiviteter på 

tværs af klasser og årgange 
Den samlede effekt af den diskrete påvirkning lader sig formentlig aflæse af 
årets spørgeskemaundersøgelse, hvor Rysensteens elever udover at give 
udtryk for øget tilfredshed med programmet generelt også giver udtryk for, at 
GCP og dermed også refleksionerne over verdensborgerskabet i højere grad 
end foregående år opleves som en del af skolekulturen. 
 
Ad.3:Stabilitet, strukturer og partnerskabsvedligeholdelse 

Der er nu indgået en stabil struktur omkring rejser, hvor det internationale 
kontor, samt øvrig administration og øverste ledelse tager sig af følgende 
opgaver: 

• Indgåelse af aftaler om home stay i udlandet og DK 
• Visumansøgninger  
• Styring af løbende, automatiske indbetalinger 
• Indkøb af flybilletter og hotel-billetter  
• Debrief-samtaler med alle rejselærere og indsamling af erfaringer i 

rejsemappe, som videndeles med næste års rejselærere 
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• Koordinering af forældremøder og information til forældre om sikkerhed, 
økonomi og andre overordnede praktiske forhold. 

I årets MTU giver 93,2 % af lærerne udtryk for, at de enten i høj grad eller i 
meget høj grad føler sig trygge ved at tage på GCP-rejse. 

Der er etableret en fast skolepartnerskabsaftale med den ældste skole i USA, 
Boston Latin School som erstatning for skolen i New York. 

Der er ligeledes etableret en partneraftale med en anden skole, South 
Kingstown, School på Rhode Island uden for Boston.  

I skrivende stund er både den danske ambassade i Seoul og Ella Choi, som er 
medlem af  International Affairs Team, Seoul Metropolitan Office of Education, 
engageret i at finde en passende partnerskole til Rysensteen. På baggrund af 
tilbagemeldingerne herfra, forventes det, at GT og AS tager til Seoul i 
november 2016 og indgår en bindende partneraftale.  

 
Ad.4: Branding  

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

• Et to siders interview om GCP med AS i Uddannelsesministeriets 
udgivelse “Hvordan internationaliserer vi vores institution.” 

• En forskningsartikel af Louise Tranekjær om verdensborgerskab og viden 
i Sprogforum nr. 62, som tager udgangspunkt i Tranekjærs erfaringer fra 
arbejdet på Rysensteen 

• Et interview med lærer, Mads Larursen Vig, i Gymnasieskolen om 
erfaringerne med GCP med særligt fokus på samarbejdet med 
partnerskolen i Indien. 

Ydermere har ledelsesrepræsentanter fra Rysensteen holdt oplæg om GCP i 
følgende fora:  

• Danske gymnasier i september 2015 ved AS og Vera fra 3.c 
• DEA vidensalon i oktober 2015 oplæg ved AS og paneldebat ved GT 

• GT har fået plads i et Advisory Board for UN Live 

• AS medvirket i reklamefilm for Erasmus+ med særlig omtale af GCP. 
Filmen er klar til udgivelse i starten af skoleåret 2016  
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Konklusion på Resultatmål 1 vedrørende status for GCP-profilen på Rysensteen 
Gymnasium: 

- De administrative strukturer omkring GCP er i stabil drift 
- Rammen om læreplan, praksis og evaluering er skabt og bragt i 

anvendelse fra skoleåret 2016-17 
- Profilen er internaliseret af såvel elever som lærere, hvilket såvel MTU 

som årets elevevaluering har vist 
- Partnerskaberne er for de fleste lande stabile, men det står klart, at med 

så mange skoler i spil, vil der konstant være udfordringer, som der skal 
afsættes ressourcer til at finde alternative løsninger på – som fx 
udfordringerne i USA og til dels Singapore, hvorfra et genbesøg fortsat er 
problematisk 

- Kendskabet til Rysensteens profil kan aflæses gennem de mange 
kontakter vi får med henvendelse om såvel udtalelser som deltagelse i 
debatter, boards mv. Dertil kommer en fortsat høj elevsøgning med 
stigende interesse for det internationale perspektiv i uddannelsen 

Effektmål for punkt 1 ad. 1-4 er opnået for så vidt angår stabilitet og synlighed 
samt øget tilfredshed med GCP fra elever og lærere. Der er fortsat 
udfordringer omkring fastholdelse af partnerskoleaftaler og brandingen vil 
kunne styrkes yderligere gennem endnu større omtale i fremtiden.  

Resultatmål 2: 

Tegn på læring – understøttelse af målbarhed for både faglighed og 
almendannelse 

Indikator: Igangsat proces blandt alle skolens lærere med fokus på 
fastlæggelse af tegn på læring i såvel fagligheden som i almendannelsen  

Formål: Styrkelse af elevernes læring gennem øget målsætning af 
undervisningen i såvel fag, tværfag som GCP samt styrkelse af feedback til 
eleverne.  

Handlinger: 

• Afvikling af faggruppemøder med lektor Steen Beck som facilitator  
• ”Åben dør”-projekt, hvor hver lærer overværer 10 modulers undervisning 

hos andre lærere og reflekterer over målsætning af undervisning og 
feedback-processer relateret til læring 
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• Afdækning af konditionerne bag Undervisningsministeriets og DE´s 
udmeldinger af ”løfteevne-statistikker, med det formål at få øget 
kendskab til hvilke elementer i læringen, der styrker elevernes resultater 

• Udvikling af feedback-værktøjer 

Effekt: Der er for skoleåret 2016/17 planlagt en koordineret indsats for ”tegn 
på læring” på Rysensteen Gymnasium. Dele af et forestående 
kompetenceudviklingsprogram for skolens undervisere rummer ”Tegn på 
lærings-aktiviteter”. Videndeling styrkes gennem ”Supervisions”-aktiviteter 
blandt lærerne, som alle deltager i med et øget kvantitativt niveau i forhold til 
skoleåret 15/16.  

 
 Afrapportering af punkt 2: 
 
·    I forbindelse med aktionsforskningen omkring Tegn på Læring med Steen Beck 

har pædagogisk styregruppe og projektgruppen Tegn på Læring og 
projektgruppen IT udarbejdet et katalog med feedback-redskaber, som 
lærerne kan benytte i arbejdet med kvalitetssikring af feedback til elevernes. 
Således er der redskaber der kan bruges i stort set alle fag og på både den 
skriftlige og den mundtlige dimension til at styrke den enkelte elevs læring og 
forståelse af standpunkt og progression fra standpunkt. 

·    Der arbejdes målrettet med feedback på elevernes skriftlighed, og der er 
således omlagt 30% af elevtiden i 1g, 20% i 2g og 10% i 3g med henblik på at 
eleverne skriver mere med deres lærere og at de derved får feedback på deres 
skriftlige progression. Faggrupper med skriftlig eksamen arbejder nu målrettet 
med didaktisk integration af arbejdet omkring skriftlighed i undervisningen og 
med at inddrage IT til understøttelse af processen omkring feedback på 
elevernes skriftlighed. 

·    Projektgruppen Faglig formidling har udarbejdet feedback-skema til den 
mundtlige prøve i DHO, som blev afviklet som ny type årsprøve i 1g i år og 
som vi forventer vil fungere som pilotprojekt ift den fremtidige mundtlige SRP-
prøve, som er en del af gymnasiereformen 2016 . 
Kvalitetssikring af karaktergivning 

·    Der er i år kommet et øget fokus på den karaktergivningspraksis, som findes i 
den danske gymnasieskole, jf f.eks. EVA’s rapport “Karaktergivning i 
gymnasiet”. Kvalitetssikringsudvalget har lavet en række analyser af skolens 
karaktergivningspraksis og 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. Dette arbejde er blevet viderebragt til faggrupperne 
og har derfor været en brik i det kvalitative udviklingsarbejdet omkring 
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karaktergivning som pædagogisk udvalg har gennemført i år. Alle faggrupper 
arbejder således med harmonisering af karaktergivning i det kommende 
skoleår. 

·    På de pædagogiske dage 15.3 og 26.4 er der igangsat didaktiske 
kvalitetssikringsindsatser i faggrupperne omkring tegn på læring ved at 
faggrupperne er i gang med udarbejde progressionsplaner i fagene, således at 
karaktergivning gives på et sikkert og harmoniseret grundlag og at der løbende 
indsamles data på elevernes læring til at understøtte den formative og 
summative evaluering af eleverne. 

 Alle lærere har gennemført observationer hos 10 kolleger med fokus på Tegn 
på læring, og erfaringerne er drøftet på årets MUS. Tiltaget er besluttet 
videreført for skoleåret 2016-17 på grund af de ubetingede positive 
tilbagemeldinger om udbredelsen af pædagogiske tips og tricks blandt lærerne 
på baggrund af det man har set under observationerne.  

 
Konklusion: 

Arbejdet med ”Tegn på læring” er sammen med fokus på karakterafgivelser og 
evalueringsstrategier generelt sat på dagsordenen i alle faggrupper fx er det 
blevet langt mere udbredt at lærerne har konkrete mål for såvel forløb som 
enkeltmoduler, der åbent drøftes med eleverne, som skærpelse af disses 
forståelse af egen læringsprogression. Der er for skoleåret 2016-17 lagt en 
plan for udfærdigelse af fælles evalueringsstrategier for grundforløb samt 
indført strukturer for styrkelse af feedback på især elevernes skriftlige arbejde 
bl.a. gennem omlagt elevtid og coaching. Pædagogiske dage og 
klyngesamarbejder mellem lærerne vil i skoleåret 2016-17 sikre en generel 
udbredelse af arbejdet med feedbackmekanismer og løfteevne.  

Effektmål 2 er opnået for så vidt at alle lærere i skoleåret 2016-17 arbejder 
med feedback og yderligere refleksion karaktergivning. 

 

Resultatmål 3: 

Styrkelse af værdigrundlagt på Rysensteen 

Indikator: 

Gennem Rysensteen Gymnasiums nye værdiord Nysgerrighed, Ordentlighed, 
Rummelig og Ansvarlighed (NORA) styrkes såvel almendannelse som 
studieforberedelsen på skolen 
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Formål: 

For at imødegå en stigende individualisering blandt eleverne på Rysensteen 
Gymnasium samt at understøtte GCP-tilgangen til verdensborgerskabet 
arbejdes der målrettet på at skabe et fundament blandt eleverne der styrker 
ovenstående værdibegreber i deres bevidsthed for at styrke læringen og 
læringsmiljøet på skolen. 

Handlinger: 

• Alle årgange introduceres til NORA gennem årgangsmøder 
• Alle nye 1.g-klasser faktualiserer begreberne i NORA og synliggør dem i 

klassen 
• Alle klasser tager løbende NORA op på Klassens time 
• Alle lærere bruger begreberne i den daglig undervisning for at 

understøtte formålet med indførelsen 
• Ledelsen bruger ligeledes NORA i kommunikationen både internt og 

eksternt  
• Værdierne ekspliciteres eksternt til kommende ansøgere samt vores 

internationale partnere for at understøtte kulturmøderne 

Effekt: 

Alle elever og medarbejdere på Rysensteen Gymnasium er med udgangen 
af skoleåret 2015/16 fortrolige med at arbejde med værdisættet NORA. 
NORA har synlig betydning for fællesskabet på Rysensteen – ved fx at styre 
adfærd ved fællesarrangementer og understøtte hensynet til hinanden i 
klassen. Medarbejderne på Rysensteen skal med udgangen af skoleåret 
have mærket en forbedring af elevernes adfærd både individuelt og i 
grupper. Samtidig skal NORA have medvirket til en øget åbenhed ved 
kulturmøder.  

 
 
Afrapportering af punkt 3: 
Med indgangen til skoleåret 2015/2016 blev NORA for alvor introduceret i 
elevgruppen. Der er blevet afholdt årgangsmøder med deltagelse af 
teamlærere og ledelse, hvor baggrunden for NORA og forslag til en skolekultur 
byggende på NORA er blevet diskuteret. Drøftelserne er blevet fulgt op i 
klassens time i alle klasser og ved diverse morgensamlinger. De forskellige 
elevudvalg har ligeledes været inddraget i ”at sætte NORA på dagsorden” Det 
har bl.a. betydet, at der er udviklet kodeks for, hvordan man dyrker 
fællesskabet ved festlige lejligheder – den såkaldte ”Fest-med- stil-guide” som 
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introduceres for alle nye 1.g-elever ved skolestart. NORA italesættes ved 
enhver given lejlighed også på møder for potentielle ansøgere (besøgsdage, 
orienteringsaften) samt på intromøder for nye elever og deres forældre. 
Hele administrationen har haft et møde, hvor man sammen har drøftet 
administrationens muligheder for at understøtte NORA på Rysensteen 
Gymnasium. 
 
Konklusion: 
Arbejdet med værdier er en fortløbende proces – fx skal alle nye 1.g-ere 
indføres i NORA igen og igen. Men NORA er efter nu 2 år blevet en 
internaliseret del af Rysensteens værdigrundlag hvilket bl.a. kunne ved 3.g-
erne ved translokationen, hvor NORA nærmest var et omdrejningspunkt også i 
elevtalerne. NORA bringes dagligt i anvendelse både af ledelse, lærere , 
administration og elever.  
 
Effektmålet er opnået 
 
Ekstraramme: 

Resultatmål 4: 

Kvalitetssikring med effektiviseringsperspektiv 
 
Indikator: 
Udarbejdelse af budgetmodeller, der tilgodeser en gennemskuelighed omkring 
kravene om forestående besparelser samt gennem lærerinvolvering 
udarbejdelse af et katalog for undervisningseffektivisering – herunder 
struktureringsforslag for samarbejder i såvel forberedelse som undervisning 
 
Formål: 
I lyset af det ministerielle fokus på KPI-er samt ikke mindst de forestående 
voldsomme besparelseskrav, der rammer STX, udarbejdes der gennem 
skoleåret 2015/16 værktøjer, der kan bidrage til konstruktive 
effektiviseringsbeslutninger, der for de kommende år fastholder Rysensteen 
Gymnasiums økonomiske bæredygtighed samt profil.  

Handlinger: 

- Regnskabsafdelingen udarbejder budgetmodeller,  der konkret 
fremskriver fremtidige udgiftsbehov for bygsningsdrift, IT, GCP samt løn 

- Gennem lærerinvolvering udarbejdes der et katalog med konkrete ideer 
til, hvordan undervisningen med fortsat fokus på høj kvalitet kan 
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gennemføres gennem tætte kollegiale samarbejder og videndeling for at 
spare på forberedelsestid 

Effekt: 

Der er med medarbejderinddragelse aftalt omkostningseffektiviserende 
strukturer for både administration og undervisning, for at imødegå de 
besparelser, der rammer sektoren. 

Afrapportering af punkt 4: 
Besparelser og kvalitetssikring 
 
Gennem de sidste 2 år har regnskabsafdelingen på Rysensteen Gymnasium 
systematisk styrket både forretningsgange og opfølgninger for al økonomi bl.a. 
gennem indførelse af kvartårlige budgetopfølgninger samt indførelse af mange 
effektiviserende virtuelle forretningsgange. Samtidig er Rysensteen tilknyttet 
et Gymnasiefællesskab med mere end 17 gymnasier for bl.a. effektivisering af 
lønstyring samt indkøb.  
 
Da der i efteråret 2015 blev varslet kraftige besparelser i sektoren, indledtes 
en længere proces med en række møder mellem ledelse og lærere med fokus 
på at sikre kvaliteten af elevernes læring under den herskende 
effektiviseringsdagsorden. Der har været afholdt møder for alle lærere d.14.3, 
17.3, 5.4. To centrale omdrejningspunkter i det videre arbejde omkring 
effektivisering og kvalitetssikring har været samarbejdstid og tættere ledelse 
af faggrupperne.  
Ift tættere ledelse af faggrupperne har ledelsen indsamlet data fra 
faggrupperne, og alle faggrupper er fra starten af skoleåret 2016/17 tilknyttet 
en ledelsesperson, så processen kan følges tæt - faggrupperne er blevet sat i 
opdrag at udarbejde projektoversigter der skal afdække, hvordan de vil 
effektivisere og samtidig fastholde kvaliteten af elevernes læring. Arbejdet i 
faggrupperne blev igangsat ved møde mellem alle fagkoordinatorer og ledelsen 
d.1.6.  
 
Begrebet samarbejdstid er blevet centralt på Rysensteen og rummer mindst 6 
timers ugentligt kollegialt samarbejde mellem lærere med henblik på at sikre 
kvalitet og videndeling ift elevernes læring. Dertil er knyttet løbende 
lærermøder for alle eller dele af lærerne, hvor der arbejdes med centrale 
aspekter ift skolens strategi - der er friholdt muligheder for møder tirsdage 8-
8.45 og torsdage 15-16.  
 



 11 

I løbet af skoleåret 2015/16 har ledelsen haft to MUS-samtaler, en mini-MUS i 
begyndelsen af året og større MUS i foråret. MUS har affødt tillidsfuld dialog og 
opsamlingen på MUS har affødt den ovenfor skitserede aftale omkring 
samarbejdstid, som både lærere og ledere udtrykker tilfredshed med. Da MUS 
runden først blev afsluttet i maj, blev mini-MUS i juni aflyst, dog med den klare 
besked, at alle lederes døre var åbne for de lærere, der måtte ønske en 
samtale omkring opgavefordeling for skoleåret 2016-17 eller andet.  
 
Konklusion: 
Effektiviseringskravene i sektoren står klart for alle medarbejdere på 
Rysensteen. Der er for skoleåret 2016-17 udarbejdet konkrete projektplaner i 
alle faggrupper, med konkrete tiltag og ansvarlige tovholdere samt deadlines 
for arbejdet. Alle faggrupper har en leder tilknyttet, som følger arbejdet. 
Blandt projekterne udvælges i foråret hvilke, der kan fremme effektiviseringer i 
undervisningen fra skoleåret 2017-18 for at imødegå de budgetunderskud, der 
forestår på baggrund af budgetfremskrivningerne med de nuværende 
besparelsesudmeldinger.  
 
Effektmål er opnået for så vidt angår administration af budgetopfølgningerne 
og i forhold til de pædagogiske effektiviseringer arbejdes der målrettet i alle 
faggrupper på at kunne indføre effektiviseringer i skoleåret 2017/18. 
 

Resultatmål 5 
 
Fastholdelse af elever i en effektiv ramme og med fokus på 
klasseteamets styring 
 
Indikator:  
Rysensteen Gymnasium har fortsat et højt fastholdelsesniveau af elever, men 
understøtter stadig et omvalg af ungdomsuddannelse, hvor det findesrelevant. 
Motiverede elever med tilstrækkelige kompetencer understøttes i at 
gennemføre deres gymnasieforløb med en effektiv udnyttelse af såvel interne  
som eksterne ressourcer. Netværket omkring den enkelte klasse styrkes til  
gavn for såvel den enkelte elev som for klassens faglige og sociale  
trivsel/læringsmiljøet. 
 
 
Formål:  
Hver enkelt elev udnytter sine ressourcer bedst muligt til opnåelse af det  
højest tænkelige faglige niveau, en stærk almendannelse samt sociale  
kompetencer, og motiveres derved til at gennemføre en videregående  
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uddannelse efter studentereksamen.  
 
Handling:  
 

• Styrkelse af teamlærernes arbejde med klassen gennem 
eksplicitering af klare retningslinjer for teamets arbejde og løbende 
opfølgning. 

• Opstramning omkring fravær i enkeltfag – særligt idræt.  
• Understøttelse af elever, der deltager i talentaktiviteter. 
• Indførelse af ny model for lærerforsamlinger, der i højere grad 

sætter fokus på den enkelte elevs læring og giver mulighed for 
løbende opfølgning over alle 3 år. 

• Planlægning og gennemførelse af elevtrivselsundersøgelse i 
efteråret 2015 med efterfølgende opsamling 

• Udfærdigelse en samlet trivselspolitik på elevområdet med henblik 
på tydeliggørelse af Rysensteens indsatser 

 
Effekt: 
 
Ovenstående handling er gennemført, og fastholdelsesniveaet af elever ligger 
fortsat lige så højt som foregående år.  
 
 
Afrapportering: 
 
Styrkelse af teamlærernes arbejde: 
Der har i skoleåret 2015/2016 været arbejdet på at styrke teamlærernes 
arbejde med klassen. Der har i den forbindelse været flere nye initiativer. For 
det første har alle teamlærere været indkaldt til møde med studievejlederen 
for klassen og repræsentanter for ledelsen. Mødet har sat fokus på 
teamlærerens opgaver og ekspliciteret, hvilke krav, der stilles til opfølgning på 
elever og klasser. Desuden har møderne tjent til en forventningsafstemning for 
samarbejdet mellem de forskellige teams og studievejledningen og 
studiechefen.  
  
Fraværsopfølgning: 
På fraværssiden har der i skoleåret 2015/2016 fortsat været fokus på at 
minimere elevernes fravær og på at sikre, at fraværshåndteringen foregår 
efter de udstukne principper i alle klasser. Således har Rysensteen Gymnasium 
i år fjernet al registrering af elevers fravær i forbindelse med ”for-sent-
komster” fra den enkelte lærer, idet der er indført et elektronisk 
registreringssystem, hvor eleverne selv er ansvarlige for at swipe ind ved for 
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sen ankomst. Fraværet rettes herefter af administrationen efter de vedtagne 
principper. Dette har to formål; 1. At fritage lærerne for at rette fravær og for 
at diskutere tilstedeværelse eller ej med elever og 2. Sikre en ens håndtering 
af fravær i forbindelse med, at eleverne møder for sent. 
Der har endvidere været et særligt fokus på fravær i faget idræt, hvor vi i 
skoleåret 2014/2015 oplevede meget høje fraværstal på en række holdSåledes 
har vi på Rysensteen Gymnasium i skoleåret 2015/2016 indført mere 
restriktive regler i forbindelse med fravær i idræt gennem eksplicitering af 
krav, 3 systematiske kontroller af fraværsprocenter og udstedelse af advarsler  
 
Skoleår/Årgang 1.g 2.g 3.g 
2014/2015 19,11% 23,42 % 14,86 % 
2015/2016 11.54 % 18,37 % 17,04 % 
 
Af tabellen fremgår det, at der har været en nedgang i idrætsfraværet i 1. Og 
2.g, mens der i 3.g har været en svag stigning i fraværet i skoleåret 
2015/2016 sammenlignet med skoleåret 2014/2015. Dog kan det siges, at 3.g 
årgangen sammenlignet med den samme årgangs fraværstal i skoleåret inden 
er nedbragt (det lå dog også på et meget højt niveau). Som kommentar til 
tallene skal det siges, at resultaterne ikke er renset for den ikke ubetydelige 
del af elever, der af sygdomsmæssige årsager har lægeerklæringer i kortere 
eller længere perioder. Der vil fortsat blive sat fokus på deltagelse i 
idrætsfaget. 
 
Frafald og fastholdelsestiltag: 
Der har i skoleåret 2015/2016 fortsat været fokus på at forbedre og 
effektivisere skolens fastholdelsestiltag. Målet har været at understøtte 
motiverede elever i at gennemføre STX-uddannelsen. Elever, der vurderes at 
have større glæde og udbytte af en anden ungdomsuddannelse, hjælpes 
videre, og det tilstræbes, at det sker på så tidligt et tidspunkt som muligt i 
uddannelsesforløbet. Af de 287 elever, der i august 2015 påbegyndte 3.g på 
Rysensteen Gymnasium har 283 gennemført. Dette giver en 
gennemførelsesprocent på 98,6. Det tilsvarende tal for skoleåret 2014/2015 
ligger på 97,5%. Gennemførelsesprocenten for skoleåret 2014/2015 må derfor 
anses for at ligge på samme høje niveau. Af de 4 elever, der forlod Rysensteen 
i løbet af 3.g uden at færdiggøre uddannelsen, var en elev udvekslingsstudent 
fra Australien, med forskudt skoleår, 2 elever syge af psykiske lidelser og en 
elev valgte efter kort tid at gå 2.g om på en anden skole. Enkelte elever 
mangler ved afslutningen af skoleåret 2015/2016 at færdiggøre eksamen som 
følge af sygdom i maj/juni 2016. Disse elever forventes dog at afslutte i 
august. 
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Antal elever på 1.tælledag september 2013 på årgang 2013: 310 
 
Antal gennemførte stx forløb pr. 27.6 2016 på årgang 2013: 283 
 
Dette viser et nettotab på 27 elever. Af de 27 elever går 2 elever til 
nedbringelse af den gennemsnitlige klassekvotient til det af regeringen 
fastsatte niveau på 28. Rysensteen har som følge af pres på optaget i stx 
sommeren 2013 indvilget  i at optage ekstra elever ud fra en forventning om 
et mindre frafald. Der er efterfølgende kun optaget elever op til det fleksible 
klasseloft på 28 for årgangen, hvilket i alt giver en kapacitet på 308 på årgang 
2013. Det reelle nettotab ligger således på 25 elever for årgang 2013. 
Benyttes dette som udgangspunkt ligger frafaldet for årgang 2013 på 8,1 % 
eller en gennemførelsesprocent på 91,9%. Sammenlignes med de tilsvarende 
tal for årgang 2012, ses et mindre nettotab for årgang 2013 end for årgang 
2012.  
 
Antal elever optaget udenfor normal optagetermin – efter 1. Tælledag og frem 
til normal afslutning pr. 1.7 2016:          35 
 
Talentudvikling: 
Der har i skoleåret 2015/2016 fortsat været arbejdet med understøttelse af 
elever med lyst og evne til særlige talentudfordringer, bl.a. gennem 
samarbejde med forskellige programmer som CiEC, ATU Sciencetalenter, 
Debatkonkurrencer, MEP, MUN, Matematikkonkurrencer, historiekonkurrencer, 
musical mm. Eleverne støttes såvel økonomisk som med fritagelse fra 
undervisning, hvor dette kræves. Talentprogrammet har vokset sig meget stort 
og talentudvalget har til skoleåret 2016/17 produceret en video om 
mulighederne, så alle elever kan blive orienteret fra deres skolestart og de 
muligheder , de har for at deltage.  
 
Understøttelse af elever med særlige behov: 
Der har ligeledes været arbejdet med understøttelse af elever med særlige 
udfordringer, gennem studievejledningsstøtte, mentorskab, psykologhjælp, 
hjælp til ordblindhed og matematikvanskeligheder. Vi har i skoleåret 
2015/2016 manglet en egentlig læsevejleder p.g.a. orlov og har forholdt os 
afventende. Men som følge af læsevejlederens opsigelse har vi ved indgangen 
til skoleåret 2016/2017 indgået en aftale med en af vores lærere om at 
gennemgå den nødvendige uddannelse med henblik på fremad rettet at 
fungere som skolens læsevejleder. Vi har endvidere etableret en støttegruppe 
omkring opfølgning på læsesvage/ordblinde elever. 
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Der har i skoleåret 2015/2016 været arbejdet med at styrke den relativt nye 
gruppe af studievejledere. Der har således været afholdt 2 temadage med 
temaer om ”Den svære samtale”, ”Billede af vores elever” og 
”Præstationsangst”. Der har været sat fokus på at studievejlederne prioriterer 
deres tid, så elever, der slagger hurtigt eksekveres med advarsler, mens 
samtaletiden reserveres til elever med reelle problemstillinger. 
 
Elevtrivselsundersøgelse: 
Der har i skoleåret 2015/2016 været gennemført en Elevtrivselsundersøgelse 
med en ny udbyder. Resultaterne har vist sig at være yderst brugbare, da de 
giver mulighed for at behandle resultaterne på flere niveauer; Helskole, 
årgange og klasser. Det har således været muligt at inddrage alle klasser på 
en klassens time i en drøftelse af klassens resultat sammenlignet med f.eks. 
resten af årgangen. På baggrund af disse drøftelser og opsamlinger er der 
udfærdiget tiltag og handleplaner, der bl.a. har til formål at styrke 
skolekulturen med bl.a. forbedringer af de fysiske rammer på Flæsketorvet og 
gennem et målrettet arbejde med feedback i forbindelse med elevernes læring. 
Elevtrivselsundersøgelsen er blevet grundigt behandlet i MIO. 
 
Konklusion:  
Der har i skoleåret 2015/2016 været fokus på at stramme op på styringen af 
elever herunder elevfravær og indsatser overfor elever. Der har i den 
forbindelse været igangsat diverse tiltag; Tydelig rammesætning af 
opgavefordelingen omkring klasserne, fokus på handleplaner med 
udgangspunkt i ”Klasseprofilen”, indførsel af elektronisk fraværsregistrering 
ved ”for-sent-komster”, særlige tiltag i forbindelse med idræt, afvikling af 
mere skriftlighed på skolen og effektivisering af studievejledningsopgaverne 
samt lærerforsamlingsmøderne.   
Nettofrafaldet er for den seneste årgang af studenter steget, da GCP-
programmet sætter snævrere rammer for optagelse af elever i 3.g. 
Bruttofrafaldet ligner tidligere år.  
Samtidig er talentprogrammet udvidet og informationen om det ligeledes.  
 
Effektmålene er opnået. 
 
Kontrakten er udmøntet med 100 % vedtaget af bestyrelsen efter formandens 
virtuelle rundspørge blandt bestyrelsesmedlemmerne, da bestyrelsesmødet 
allerede blev afholdt primo september 2016.  


