
Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 15. juni kl. 16.30 

 

Tilstede:  Bjarne Lundager, Søren Barlebo Rasmussen, Frans Gregersen, Astrid 

Læssø Christensen, Anita Olesen, Ibeh Hansen, Marie Louise Astrup, Philip Lerer, 

Eva Finnerup , Gitte Transbøl, Erik Pawlig og  Klaus Olsen. 

Afbud fra Lars Qvortrup, Cecilia Lonning og Flemimng Munch 

 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Fremlæggelse af resultat af netværksanalyse ved Torben Klitgaard 

3. Evt. bygningsudvidelse med science-læringscenter på 2. sal. Bilag med 

notat følger efter møde med KEJD (Københavns Ejendomme) 9. juni. 

Fremvisning af de mulige lokaliteter samt kort redegørelse for konditioner. 

4. Budgetopfølgning og beslutning om eventuel bygningsudvidelse (bilag) 

5. Orientering om optag 2011 samt status for fordelingsproces (bilag følger) 

6. Status for ansættelser af lærere samt kommende økonomi- og 

administrationschef (kort bilag følger) 

7. Kort afrapportering af kompetenceudviklingsprojektet  

8. Kort status for internationaliserings- og citizenship-projektet 

9. Møderække for næste skoleår:  

mandag d. 19. september 2011, mandag d. 21. november 2011,  

torsdag d. 29. marts 2012, mandag d. 18. juni 2012 

10. Evt. 

 

Ad 1: 

Formanden bød velkommen og referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt 

 

Ad 2: 

Torben Klitgaard fremlagde et foreløbigt resultat at netværksanalysen , ud fra de 

tre besvarelser af spørgeskemaundersøgelsen, der var færdigudfyldt indenfor 

tidsfristen. 

De ,der endnu ikke har afsluttet besvarelsen, bedes gøre det inden 1. juli. De, der 

har afsluttet beavarelsen , men ønsker at supplere med yderligere oplysninger om 

netværk,  bedes gøre det direkte til på mail til Torben Klitgaard. 

Til bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium 

17. juni 2011 

Journ: 

 

 

Rektor, MPA 

Gitte Harding Transbøl 

gt@rysensteen.dk 
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Bestyrelsen  besluttede efter en drøftelse  at medlemmernes oplysninger om eget 

netværk, at resultatet ikke skal være offentligt, og hvis bestyrelsen ønsker at gøre 

brug af kontakter, må det kun ske efter samtykke med den der har opgivet 

kontakten. 

På bestyrelsesmødet i september vil resultatet blive drøftet bl.a. med henblik på 

hvordan vi bedre kan udnytte de politiske forbindelser og netværk bestyrelsen har 

for at sikre at Rysensteens politiske interesser bliver varetaget bedst muligt. 

Herunder hører også  en afdækning af, hvor det samlede netværk måske mangler 

kontakter. 

 

Ad 3: 

Bygningsudvidelse 

EP redegjorde med udgangspunkt i det udsendte bilag ”Notat om bygningsmasse i 

Hvide Kødby” for mulighederne for at leje yderligere 1200 kvm på 2. sal i Hvide 

Kødby.  Baggrunden er, at skolen med meroptaget af endnu en 1.g-klasse til 10 

nye første g-klasser ønsker at understøtte udviklingen i sciencefagenes muligheder 

for at få bedre lokaler og faciliteter inspireret af en læringslaboratorie-tankegang. 

Lokalerne tænkes derfor primært indrettes til Scienceundervisning, men skal være 

så fleksible, at de kan anvendes til anden undervisning. 

 

(Bestyrelsen besigtigede lokalerne under dette punkt).  

 

BL nævnte efter rundvisningen, at det på bestyrelsesseminaret 2010 blev besluttet 

at ledelse og bestyrelse skal arbejde for en kontinuerlig udvidelse af Rysensteen, 

bl.a. for at modvirke et evt. pres mod kommende fusioner 

Bestyrelsen var enige om, at det ville være optimalt at leje lokaler på samme 

matrikel som det øvrige lærende laboratorium, hvis der var økonomisk mulighed 

for det, ligesom der var stor tilslutning til, at man på Rysensteen også fremme 

sciencestudieretningerne, hvis der er ansøgere til det. 

 

De økonomiske konsekvenser af en evt. leje af de ekstra 1200 m2 på 

Flæsketorvet 60 blev drøftet under punkt 4 b.  

 

Ad 4: 

Budgetopfølgning og beslutning om evt. bygningsudvidelse 

EP orienterede med udgangspunkt i det udsendte notat og regneark om 
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a. Status på budget 2011 

b. Prognose for perioden 2011-2014 

 

Ad a: 

Under en kort drøftelse fremhævende SB og FG faren ved at opskrive 

budgetposter uden en nøjere overvejelser af konsekvenserne på længere sigt. 

Bestyrelsen tog i øvrigt budgetopfølgningen til efterretning. 

 

Ad b: 

I prognosen frem til 2015 er der indarbejdet en evt udgift til leje af yderligere 

bygningsmasse på flæsketorvet 60,2.sal. Prognosen viser, at der budgetmæssigt 

er plads til bygbningsudvidelsen, da KEJD vil yde dekort i huslejen for 

istandsættelsen i løbet af de førte 4 år. Da der er et taxameterefterslæb ved 

elevekspansion, vil likviditeten i efteråret 2011 være stram, hvorfor andre udgifter 

må holdes stramt. Men der er luft indenfor flere af de større poster.   

 

Efter en grundig drøftelse besluttede bestyrelsen at give ledelsen mandat til at 

forsætte forhandlinger om lejekontrakt og lokaleindretning på de 1200 ekstra 

kvadratmeter. 

 

Ad 5: 

Orientering om optag 2011 og status for fordelingsproces 

GT redegjorde ud fra det udsendte bilag for optagelsesstiuationen. På grund af en 

stor søgning generelt har gymnasierne i fordelingsområde Centrum været nødt til 

at optage 6 ekstra klasser og optage 31 elever i hver klasse.  Rysensteen har 

optaget en ekstra klasse , dvs i alt 10 nye 1g klasser. Fordelingen er sket på 

grundlag af følgende kriterier, som er sanktioneret efter møde med 

undervisningsministeren: 

 Studieretningssammensætning 

 Afstand 

 Profil 

 Søskende 

 

Det var enighed om fordelingen i fordelingsudvalget. 
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Bestyrelsen besluttede efter en kort drøftelse fortsat at arbejde for et frit 

gymnasievalg og ledelsen blev bedt om at skaffe oplysninger om andelen 

tosprogende på de lokale folkeskoler på Vesterbro, samt at formidle  resultatet af 

elevrådets undersøgelse af, hvorfor Rysensteen har så få tosprogede ansøgere. 

Punktet tages op igen på det næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 6: 

Status for ansættelse af lærere 

GT redegjorde for at de ekstra 1g klasser samt to opsigelser på grund af flytning 

til andre gymnasier samt barselsorlov medfører, at der fastansættes 9  lærere og 

yderligere 6 årvikarer. Derudover ansættes  en økonomi- og administrationschef, 

da EP går på pension (bliver dog som underviser og konsulent i organisationen) 

 

Ad 7: 

Kort afrapportering af kompetenceudviklingsprojektet 

 

GT redegjorde for det treårige kompetenceprograms status efter det andet år ud 

fra det udsendte notat.  Der har i indeværende år været fokus på, at de 6 

fokusgruppers resultater skal udbredes til alle lærere. Dette vil indgå som en del 

af lærernes arbejdstidsaftale for 2011/12.  I Kompetenceudviklingsprogrammets 

tredje og sidste år vil der være særligt fokus på studieretningstoning og 

internationalisering. Programmet afsluttes med et opsamlende seminar for alle 

lærere, ledelse og projektkoordinator. Herefter vil det blive besluttet, hvordan den 

fortsatte kompetenceudvikling på Rysensteen skal prioriteres. 

Ud over det treårige kompetenceprogram er der fokus på skriftlighed, innovation 

samt citizenship. Disse emner vil ligeledes blive behandlet i løbet af skoleåret og 

blive skrevet ind som en del af kompetenceudviklingen efter sommeren 2012.  

 

Ad 8: 

Kort status for internationaliserings- og citizenshipprogram – punktet blev udsat til 

næste bestyrelsesmøde. 

 

 

Ad 9:  

Datoer for kommende bestyrelsesmøder 
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Bestyrelsen besluttede at afholde et bestyrelsesseminar i løbet af efteråret. 

Placering af dette og bestyrelsesmøderne i det kommende år aftales gennem en 

doodle, som GT sørger for at rundsende til bestyrelsens medlemmer (er 

effektueret) 

 

Datoer bliver flg.: 

D. 5/9-2011 kl.16.30-19.00 

D. 28/11- 2011 kl. 9.00-17.00 

D. 26/3 -2012 kl.16.30-19.00 

D. 19/6-2011 kl.16.30-19.00 

 

 

Referent Klaus Olsen 


