
Glædelig jul



Meget andet kunne nævnes – fx første tur til Sydkorea, 
som er partnerland for f-klasserne, etableringen af vores 
Alumneforening og afholdelse af to flotte arrangementer 
gennem året, besøg fra Bangladesh af to helt igennem  
formidable unge kvinder, der kæmper for kvinders rettig-
heder, og afvikling af RysMUN for alle 2.g-elever med del- 
tagelse af 65 elever fra vores partnerskoler i hele verden.

Tusind tak til alle der også i år har styrket arbejdet på  
Rysensteen Gymnasium. Tak til alle engagerede elever, 
dedikerede medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer og til 
alle i vores uvurderlige netværk i både indland og udland. 

Til alle jer fra alle os: Rigtig glædelig jul og et godt og  
lykkebringende nytår.

Gitte Harding Transbøl 
Rektor

Julen 2017

Kære

Julen står for døren, og tiden er derfor inde til et lille  
tilbageblik på 2017 – et år der på Rysensteen Gymnasium 
har været stærkt præget af dannelsesdebatter.

Vi har sammen med lektor Steen Beck fra SDU gennem 
de seneste to år sat fokus på at oversætte synlig læring 
til tegn på læring – og er endt med tegn på dannelse! Otte 
lærere har gennem aktionslæring arbejdet med feedback-
former i deres undervisning. Resultatet af dette arbejde er 
blevet til bogen “Tegn på Dannelse”, som rummer artikler 
af forskeren og lærerne, og anviser konkrete veje til styr-
kelse af refleksionen hos eleverne om deres egen faglige 
og personlige udvikling. Vi er super glade for det boost 
dette projekt har givet til undervisningen på Rysensteen, 
og håber at have medvirket til at sprede erfaringerne bl.a. 
gennem den konference vi holdt i november sammen med 
Steen Beck og Stefan Hermann. 

Som konsekvens af den nye gymnasiereform påbegyndte 
alle 1.g-eleverne deres gymnasieforløb i grundforløbs- 
klasser. I disse forløb understøttedes Rysensteens GCP-
profil gennem et stærkt fokus på FN’s 17 verdensmål.  
Sidst i august blev de sejlet ud til FN-byen i Nordhavn til 
en flot åbningstale ved Mogens Lykketoft. Derved fik de et 
indgående kendskab til, hvor stor en opgave det har været  
for alle verdens nationer at enes om disse mål. Arbejdet 
med FN’s 17 verdensmål giver alle skoler en unik mulighed 
for at styrke elevers globale forståelse – og dermed deres 
dannelse. Vi benytter disse mål som perspektivering for 
læring i mange fag, og har målene hængende overalt på 
skolen. Derfor har vi også valgt at dette års julekort netop 
er ikonet for disse verdensmål.



Rysensteen Gymnasium supports the Sustainable Development Goals

Merry Christmas

Joyeux Noël

Feliz Navidad

Mutlu Noeller

God Jul

Frohe Weihnachten

Gleðileg jól

圣诞节快乐


