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Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 18. november 2019 kl. 16.30 -19.00
Til stede:
Bestyrelsesmedlemmer:
Bjarne Lundager Jensen, Dorthe Petersen, Lars Qvortrup, Eva Raabymagle, Troels Boldt,
Tommy Petersen, Rasmus Bjørn, Casper Gaardes, Pi Vittarp Domsten, Ingrid Kjærgaard
Ledelse:
Anders Schultz, Lene Schjødt, Gitte Transbøl
Afbud:
Marie Højlund Rosgaard

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesseminar 6/9-2019
BL bød indledningsvis velkommen til bestyrelsesmødet og mens referatet fra
bestyrelsesseminaret d. 6.9 blev underskrevet, orienterede BL og GT om, at det var
lykkedes at finde et nyt medlem af bestyrelsen som erstatning for Jacob SkovgaardPetersen, der efter en årrække i bestyrelsen har ønsket at overdrage posten. Det nye
medlem Marie Højlund Rosgaard, der ligesom Jakob Skovgaard repræsenterer Københavns
Universitet som lektor ved ToRS. Marie var desværre forhindret i deltagelse ved dette møde,
men glæder sig til samarbejdet fremadrettet.
BL udtrykte også stor ros til profilansøgningen, som nu er indsendt. Han hæftede sig særligt
ved den meget grundige beskrivelse af, hvad vi har opnået. Det er imponerende!

2. Regnskabsestimat på baggrund af årets første tre kvartaler samt budgetoplæg
for 2020 samt budgetestimat 2021-2023 - Notat. GT
BL indledte med at konstatere, at det tilsendte regnskabsestimat og budget ser bedre ud,
end det var tilfældet sidste år ved dette tidspunkt. Det fremgår bl.a., hvor stor betydning
optaget af den 14. klasse har.
GT redegjorde herefter i store træk for det i øvrigt meget læsevenlige papir, som vores
økonomiske konsulent Dorthe Hosbond har produceret.
Regnskabsestimatet for 2019 viser et overskud på 26.000 kr. En ændring fra fremlæggelsen
i september på 8.000 kr i yderligere overskud. GT understregede, hvor vigtigt det er at
erkende at sådanne mindre udsving altid vil forekomme i så en stor organisation. Det vil
også kunne gå den anden vej inden året er omme. Men - regnskabet følges tæt.
Kolonne 3 i det udsendte notat giver et godt billede af den økonomiske situation. Det har
været godt, at vi lukker regnskabet hver måned, så vi løbende har et meget præcist overblik.
Dorthe har indregnet den 14. klasse, og vi arbejder med det samme frafald som tidligere.
Der har generelt været lidt mere turbulens i relation til elevflytninger end tidligere år. Det er

et generelt billede i Regionen. I den forbindelse har der været et lidt større frafald
tidligere.
/A
0,5% i P/L regulering er nok lidt konservativt sat. Denne regulering kunne godt blive

De fra UVM netop udmeldte besparelser på taxameterpengene til stx i forbindelse med
finansloven til FGU er ikke indregnet i det fremlagte budget. Disse besparelser på 17,6 mio
kr om året i 4 år der er tillagt STX vil forventeligt betyde at et meget lille overskud bliver
vendt til et ikke ubetydeligt underskud i 2020 og frem. Besparelserne vil yderligere indeholde
reguleringer i forhold til et socialt taxameter - og her vil Rysensteen heller ikke blive
tilgodeset. GT knyttede en sidste kommentar til bilaget - nemlig at vi på Rysensteen i denne
periode har haft og fortsat får en del barsler med mange årsvikarer til følge. Nogle lærere vil
dog også komme tilbage fra barsel i 2020, hvilket vil afhjælpe især fordeling af opgaver ud
over undervisningen.
På baggrund af de seneste udmeldinger vedr. reguleringer i taxameter vil Dorthe Hosbond
foretage en opdatering af budgettet, som udmeldes til bestyrelsen hurtigst muligt.
BL roste notatet for sin klarhed og henstillede til, at budgettet for 2020 godkendes og bad
samtidig om en skriftlig redegørelse med opdatering.
TBR var faldet over, at der ikke var ansat nye i pædagogikum i år. Hertil er svaret, at vi som
udgangspunkt havde to lærere i pædagogikum i dette skoleår, der var ansat i skoleåret
2018/19 med lovning på pædagogikum i år. Den ene er dog aftrådt efter fælles aftale
RB påpegede, at de planlagte ansættelser ikke helt dækker den lærer/elev ratio, som man
tidligere har taget udgangspunkt i. GT kunne dertil meddele, at der hele tiden har været
kalkuleret med en vis effektivisering også her, men udtrykte samtidig et håb om, at det
næste skoleår trods alt bliver bedre med de nye ansættelser. GT understregede samtidig, at
det trods de større udfordringer for alle medarbejdere på Rysensteen i indeværende år er
det vigtigt at glæde sig over det økonomiske resultat, som nu foreligger.

3. Profilansøgning - en orientering om processen omkring indsendelse af
ansøgningen gennem fordelingsudvalget samt om hvad Regionen og UVM foretager
sig i øjeblikket omkring fordelingsudfordringer (GT)

GT redegjorde for processen for profilansøgning. Profilansøgningen skulle høres i
Fordelingsudvalg Centrum. I den forbindelse havde GT medbragt svaret fra
Fordelingsudvalget og læste op fra det. Brevet er indgivet til ministeriet sammen med
ansøgningen.
GT fortalte endvidere, at alle 4 fordelingsudvalg i regionen har været til møde med Region
Hovedstaden. Der kommer en mindre revidering af optaglesesbekendtgørelsen om
elevoptag. Dette medfører at udvalgene d. 8.1 skal være enige om hvorvidt man vil anvende
enten bopæl i udsat boligområde eller karakterer i forsøg på at lave en mere divers fordeling
af elever.

GT understregede, at vi i forbindelse med profilansøgningen åbner op for at kunn
elever på interkulturelle kompetencer bosat i særlige boligområder. Der er tidligere'
undersøgelse af, hvordan optagelsen ville se ud, hvis man tog udgangspunkt i karal
Det flytter ikke ret mange elever rundt i systemet. Fordeling af tosprogede elever hai
været drøftet, men fordi man fra politisk side ikke kan blive enige, er det nu op til
fordelingsudvalgene at finde en løsning.
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GT gjorde det klart, at Rysensteen Gymnasium denne gang har bedt om en permanent
godkendelse af profilen. Men det er uvist, hvad der sker. Vi har ikke hørt noget fra
Ministeriet.
AS redegjorde for det store arbejde, der har været lagt i at dokumentere interessen for
Rysensteen Gymnasium gennem alle de besøg vi har haft både fra indland og udland. Der
har især været mange henvendelser de seneste år.
Bestyrelsen spurgte til, hvornår vi kan forvente at få et svar på vores profilansøgning. Dette
er uvist.

4. GCP - fremvisning af et par af filmene fra GCP-dag, og orientering om de
aktuelle indsatser- herunder samarbejdet med ToRS og praktikpladser og
"Veje til Verdensborgerskab” på Bogforum (AS)
AS redegjorde for, hvor vi nu står med GCP-progressionsplanen over de 3 gymnasieår.
Herefter blev der vist 2 eksempelr på dokumentarfilm fra årets rejser - nemlig hhv. fra
Argentina og fra Boston. De to film viser forskellige perspektiver på GCP. AS redegjorde
herefter for strukturen på den netop afviklede GCP-dag. Her drøfter man løbende, hvordan
man kan forbedre og udvikle konceptet.
AS fortalte herefter om samarbejdet med Tors på KU, som Rysensteen har og som nu er
udbygget til en reel kontrakt hvor Rysensteen er affiliated School til ToRS. Det betyder, at
Rysensteen er forbundet med Tors i et samarbejde, der bl.a. indebærer, at vi får praktikanter
og oplæg på skolen, og at vi kommer på Tors og drøfter didaktik.
Senest har Rysensteen indgået aftaler med forskellige interessenter om kortere praktikforløb
for vores 3.g-elever, og de første elever har allerede været i FN-byen. Her fortalte Pi fra 3.y
om sine oplevelser, som hun beskrev som meget lærerige. Rysensteen Gymnasium sendte
endvidere nogle elever til efterårets C40 møde ligesom 7 elever har haft et ophold på en
modtageskole for flygtninge på Amager.
Ud over disse praktikforløb er det evident, at mange af skolens elever på forskellig måde er
involveret i handleperspektivet i forbindelse med GCP - ikke mindst i frivillighedsprojekter i
og udenfor skolen.
Forårets udgivelse af bogen “Veje til Verdensborgerskab” foreligger nu i en Pixiudgave på
hjemmesiden, og der arbejdes på at lave en kort version til eleverne. Endelig arbejdes der
på at udfærdige en engelsksproget version i samarbejde med Michael Byron. Denne version
skal indeholde afsnittene om undervisningspraksis og dertil et indledende afsnit om hele
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rammen. LQ stillede sig til rådighed med gennemlæsning og input. “Veje til
n/r-HM
Verdensborgerskab” blev præsenteret på Bogforum, hvor GT sammen med MArtirif.!sdeaar
og Steen Beck drøftede kulturmødet og de 17 verdensmåls betydning for GCP-proc|
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Til slut rundede man de nye vilkår efter reformen, hvor bl.a. SRP er ændret. De nye ledere
på skolen har arbejdet med et stramt opdrag, der styrer eleverne fra SRO til SRP. I 2.g
kommer SRO til at dreje sig om Globale tendenser, og bliver en parallel til den senere SRP
med mundtligt forsvar.
Fra lærerside blev det fremført, at der er høj kompleksitet med de nye tiltag - ministerielt
bestem eller ej. Hertil blev det fra ledelsen gjort klart, at man forsøgte at lave så få
benspænd som muligt, men at der i videst muligt omfang arbejdes på at koble GCP med
reformen.
BL takkede for oplægget og ytrede stor tilfredshed med at få indblik i skolens arbejde med
GCP.

5. Kort opsamling på status om Vision, strategi og handleplaner siden
strategiseminaret (GT)
GT indledte punktet med kort at mindes tidligere Uddannelseschef på Rysensteen
Gymnasium Klaus Olsen, der døde d. 8.11.
Herefter redegjorde GT for, hvordan strategi 2020-2025 er kommet til at se ud. Den ligger nu
på skolens hjemmeside. Hun fremhævede her, at NGO’ere og netværk nu er skrevet ind i
strategien, som aftalt ved bestyrelsens strategimøde 6. september.
GT redegjorde herefter for det dokument, der indeholder de samlede handleplaner for
indeværende skoleår. Hun gennemgik et eksempel på, hvordan man bruger handleplanerne
i det konkrete arbejde.
BL afsluttede med, at slå fast at strategi og handleplaner vil blive drøftet igen til næste år.

6. Evt.
Ingen havde noget til evt. men man enedes om at lægge næste møde til marts via en
mødeindkaldelse i Outlook.
Junimødet bliver d. 17.6 2020 og strategiseminaret lægges fredag d. 25.9 2020.
Man holdt endvidere muligheden åben for at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i
januar (omhandlende profilstatus og optagelse)
Ref: LS og GT

