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Referat Bestvrelsesseminar 8.11.2018

Kl. 8.00-9.00:
Dagen indledtes med at de eksterne medlemmer overværede undervisning i V2 modul. Til
stede var Bjarne Lundager Jensen, Dorthe Petersen og Eva Raabymagle. Afbud fra
Troels Boldt Rømer (hele dagen), Tommy Petersen (hele dagen), Lars Qvortrup (formiddag) og
Jakob Skovgaard (formiddag)

Kl. 9.15-10.45:
Paneldebat mellem bestyrelsens medlemmer samt elever og lærere fra 3.c, 3.d og 3.y:

Til stede:
Eksterne medlemmer af Bestyrelsen: Formand Bjarne Lundager Thomsen, Næstformand
Dorthe Petersen, Bestyrelsesmedlem Eva Raabymagle,
Interne medlemmer af Bestyrelsen: Casper Gaarde Madsen (CM), Rasmus Bjørn (RB), Victor
og Jens (elevrådsformænd) samt Gitte Transbøl
, Elever og lærere fra Rysensteen: Cecilie (3c), Mathilde (3c), Rasmus (3y), Caroline (3y), Emil
(3d), Tamara (3d), Leder af GCP Anders Schultz (AS), lektorer Lene Walter-Larsen (WL), Mads
Blom (MBI), Christina B Olausson (CBO)

GT bød velkommen.
Denne del af dagens program startede med at vise tre af 3g årgangens film fra deres GCPrejser til hhv
Egypten, 3c med studieretningen SA+EN + Mat B,
Kina, 3d med følgende studieretning SA+EN+KI
Boston, USA, 3y med studieretningen FY+MA+Ke.
Rammen for filmen har været at den skal være kulturel og understrege verdensborgerskabet
og kulturmødet.

GT åbnede diskussionen omkring udveksling af oplevelser med GCP:
"Efter filmene skal vi diskutere GCP og det gør vi ved at spørge klasserne, hvordan GCP har
været fra de startede i Ig - hvad har været svært, hvad har I fået ud af det og hvad kunne
være blevet bedre?":

AT VÆRE ELEV PÅ RYSENSTEEN GYMNASIUM
Cecilie. 3c:
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Har boet i Qatar og Kazakstan - har søgt Rysensteen bevidst - har gået
på internationale amerikanske skoler - søgte Rysensteen fordi det er en
visionær skole og at man her føler sig som en del af det internationale
samfund. GCP har særligt være velfungerende op til rejsen - omkring at
forstå det komplekse kulturbegreb - gennem fx Huntington - Clash of Civilizations
kulturmødet.

Dorthe : Er der polarisering på Rysensteen ml elever med global baggrund og elever
uden?
Cecilie. 3c: Nej, - det er bare noget ekstra. Der er ikke noget der er finere end noget andet.
Emil, 3d tilføjer, at han er en af de elever, der ikke har global baggrund - han forventede ikke
så meget da han kom, men han synes virkelig, at han har fået meget ud af det og at
programmet er gennemført - det er i alle fag, det er inkorporeret, selv i NG i 2g.
GT - hvordan har det været at starte i 3d?:
Tamara. 3d: - havde kinesisk før hun kom på Rysensteen, så skolen var et bevidst valg - hun
har lært meget sprogligt og hun understreger, at GCP har været integreret i alle fag, i
samfundsfag, historie, dansk - Tom Kristensen om at rejse - hvor det har handlet om
kulturmødet.
Caroline 3v: valgte Rysensteen fordi det var tæt på, ikke pga det globale - det er først i 3g at
hun oplever, at GCP er blevet meget tydeligt. Dog oplever hun, at GCP understøtter at elever
mødes på tværs af studieretningerne i kulturforståelsen, hvor elever med Samf C også kan
være med.
Rasmus. 3v: har været på et andet gym før han kom på Rysensteen - der var der også globale
elementer, så det er ikke noget vi har patent på, men vi gør ekstra meget ud af det.
GT: hvordan med rejsen til Boston, som jo ikke er kulturelt lige så forskelligt som
Kina og Egypten (3.d og 3.c)?
Rasmus.3y: siger at det er også et kulturmøde at komme til Boston - høfligheden, åbenheden;
Skolen, de besøgte, havde en global profil. Caroline boede hos en familie med en 15 årig
datter - det var familiens projekt og ikke besøgselevens, så det gik fint, selvom hun var yngre
MBI: Ofte matcher man vores elever med yngre elever, også i fx Kina, da de ældste elever har
meget travlt. Men det får ikke en negativ betydning.

GT spørger lærerne, hvad der fungerer oa ikke fungerer ved GCP?
WL: det har udviklet sig hen ad vejen - og der er meget dannelse i det, både for de elever, der
har en global baggrund og for de der ikke har - kulturforståelsen og kulturmødet gør en
forskel.
MBI: vi har prøvet meget forskelligt - vi er ved at finde et spor fra Ig til GCP rejsen, hvor man
ser hvor gode de [eleverne] bliver til at navigere i kulturmødet - de lærer at håndtere mødet,
også når det er fremmed fra det de kender. Vi startede med en meget vidensorienteret tilgang,
hvor det nu er mere handlingsorienteret frem mod kulturmødet - bygger videre på den viden
de har.
WL: de fleste nye læreplaner (reform 2016) har kompetencer og handleperspektiv skrevet ind,
så det kan nemmere bruges i fagene nu.
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AS og Mathilde 3c: i Ig var der nogle strømninger om, hvorvidt profilen
kun var af navn - det bliver tydeligt i 3g, at GCP virkelig har givet en
forståelse.

gymnasium

CBO: science - i NV - har fokus været pa FN målene, ligesom projektet
FN innovation i Ig har haft fokus på FN. Det har været med fokus på at forstå verden
handlekompetencer ud fra det. Kulturforståelsen er blevet tydeligst i 3g.
Biarne - til 3v: på trods af en stærk scienceretning er jeres film meget
samfundsfaglig - hvorfor er den ikke mere scienceorienteret og så kulturbaseret?
Caroline. 3y: filmene er tonet til at sige noget om Boston som samfund - det var opgaven, så
derfor har de [eleverne der har lavet filmen] gjort det sådan.
Rasmus 3v: filmen har været en begrænsning - det at den skal være kulturel, begrænser hvis
man ønsker at lave en film med et større sciencefokus.

REJSEN OG DESTINATIONER
Både Bjarne og Eva fra Bestyrelsen spørger til om Boston og Island er de rette
destinationer, når kulturmødet er i fokus - om kulturforskellene i de to destinationer
er "store" nok?
Eva: står det helt klart, hvad formålet er med rejsen? Er det en samfundsmæssig vinkel
med fokus på kulturmøde. Er det en scienceproblematik? Flvor meget frihed er der i de enkelte
studieretninger? Står det klart for elever og lærere før man rejser?
Rasmus. 3d: teknologiske udfordringer i de forskellige lande er i fokus ift den forskning der
laves - det er en sciencevinkel - der skal forskellige teknologier til at løse forskellige vinkler.
CBO: I Boston har vi været på både Flarvard og MIT og hørt på de danskere forskere vi har
mødt der - det har givet indblik i forskelle på at arbejde her og der. På North Eastern har fokus
være på forskellige typer forskning landene imellem.

Eva: hvad er fordele og ulemper ved at have et fokus - et zoom - på et land?:
Mathilde. 3c: ved meget om Egypten - en ulempe at man ikke kender Singapore - godt med
GCP dag, hvor vi alle så de andres perspektiver.
Mads, 3d: ulighedsbegrebet i Kina - kan bredes ud og give en forståelse og en viden som man,
i samfundsfagsklasserne, kan applicere på ulighed generelt.
Victor, 2d: "Har I følt jer forberedt?"
Tamara svarer Victor: Kineserne har været på besøg på Rys inden og derfor har ys- eleverne
kendt lidt til kulturen og de har i mødet i Kina kunne forstå deres reaktioner ud fra den viden,
de har om dem.
Rasmus, 3y: har haft forskellige forløb - der inkorporerer forskellige landes problematikker og
tematikker - det er ikke et problem at man er for fokuserede her. I statistik inddrages data fra
hele verden.

NY GCP PROFIL ANSØGNING TIL UVM
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Dorthe: Fokus på ny GCP ansøgning - rejsen og filmen må aldrig blive
målet i sig selv - dannelse, kulturforståelse, mødet, tolke, stille de
rigtige spørgsmål progressionen fra l-3g er helt central. Det må ikke
være et mål at opnå et chok i kulturforståelsen. Hvad skal der til for at
eleverne forstår det helt fra Ig?
Caroline.3y: At møde 4g elever, der har været i Boston, i Ig,
Emil.3d: de Ig elever der var der på GCP dagen i år var meget interesserede i at møde 3g
eleverne i 4.modul - de er jo klædt lidt mere på fordi de har haft kulturforståelse fra Ig.
Mange gode spørgsmål fra dem til os omkring kulturforståelsen, fx ift homestay.
WL: mange læreplaner har buzz words - global dannelse, interkulturelle kompetencer og
karrierelæring - dette kan blive vores downfall, siger Dorthe, med sin erfaring fra UVM - vi skal
finde det unikke - det der gør at vi får det igen - WL: svarer Dorthe - handlekompetence og
kulturforståelse - det er unikt!
AS: det unikke er, at GCP har en handleplan og at vi lever efter den - vores er systematiseret
og levede sidst op til de krav, der generelt er sat op ift profilgodkendelse.
MBI: totalitet og systematik gør at GCP på Rysensteen er særligt

REFORMELEVERNE [årgang 2017 og frem] HAR STØRRE FOKUS PÅ
KULTURFORSTÅELSE
AS: lq+2q kører efter en anden plan med fokus på kulturforståelse og FN Mål, end nuværende
3g.
MBI: Det er kulturmødet der er i fokus - science er uforanderligt, så tit så har man med
sciencestudieretninger en indsigt i et naturvidenskabeligt problem, som man kan se i en større
global sammenhæng på rejsen - fx "klimaproblematik" og "automatisering". Målet for alle er at
diskutere en global problemstilling - at kunne tage en meget landespecifik case og med det
udgangspunkt kunne forholde sig til det i en større global kontekst - den dannelse er central
på Rysensteen - det vi betegner som verdensborgerskabsdannelsen.
RB: det er både det at være værter og på besøg ved genbesøg som er i fokus for programmet

ER DER ELEVER, DER HELLERE ER FRI?
Biarne: Hvad med hende eller ham, der er glad når det er overstået, så der er ro til at
læse til eksamen? - Djævelens advokat på projektet - hvem er udfordret på det faglige og
synes det er udfordrende at nå det hele. Hvad med de, der er helt målrettede på at læse jura?
Rasmus. 3v: kulturmødet er universelt og kan appliceres uanset hvad man vil, fx læse jura.
Biarne: er der nogen der bare venter på at få det overstået?
Mathilde. 3c: har valgt rys pga af de høje faglige niveau - i starten syntes hun det var meta og
ikke helt klart hvad det skal bruges til.
Jens, 3u: Generelt skal man følge med i undervisningen for at få gode karakterer og de kan
være GCP tonede og man skal følge dem - i fx samf og hist er der mange forløb, der er globalt
tonede. Der er nok elever, der ikke synes GCP er det fedeste, men det er hvad det er.
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Victor. 2d: kunne ikke forstå GCP portfolien til at starte med og de ældre
elever sagde, at det skulle han tage helt roligt og nok finde ud af hen ad
vejen. De havde ret!
CM: Vi skal passe pa, at det ikke bliver en one size fits all - der skal være
forskellige faktorer - de får noget med fagligt og menneskeligt og det skal være forskelligt fra
studieretning til studieretning.
Tamara. 3d: kender elever på andre gym der også har været i Egypten og Marokko, men hun
oplever ikke at de har reflekteret på samme måde - det har mere været eksotisk at være der
og ikke et reelt kulturmøde.
Cecilie. 3c: savner at bruge engelske begreber i flere fag - at fx kunne debattere, hvad EU er i
en engelsk debat. Der er en del begreber, vi kun kender på dansk. Fokus på at studere i
udlandet kunne være større i den almene undervisning - SAT skal fx tages i ferien - man skal
selv tage ansvar - hvordan kan man blive ved med at være en verdensborger.

OPSAMLING
GT - henvendt til de eksterne medlemmer af Bestyrelsen: er I informeret som I skal
være ift at spørge ind til GCP programmet? - Hvad har været det sværeste? Cecilie. 3c: At forstå, hvad GCP var i Ig + Rasmus 3y: nogle flerfaglige forløb ml Bio og andet
sciencefag har virket lidt søgt - som om de bare er der for at man kan kalde dem GCP
Mathilde, 3c: har haft et stærkt fokus på karakterer og hun troede at det var det hun skulle
her, men det er meget andet, man får med herfra.
Casper Gaarde: Bliver vi for elitære, når vi er i Boston? I tråd med det svarer Caroline, at de
fik oplæg om kvantecomputere tre gange og forstod det først 3.gang - det var for svært.
Biarne: kan man se et GCP på eksamensbeviset?
Anders Schultz: Ja, - alle elever får et bevis og dette kan differentieres, hvis man har deltaget
i andet end det overordnede program.
Eva: Hvad er det vi ser i nuværende 4g besvarelser fra den store evaluering i 3g
(survey), hvad gør, at den ikke er helt i top?
CBO - svar til EVA: det handler om synlighed - italesættelse fra lærernes side.

YSE
STEEN
Efter paneldebatten blev bestyrelsen vist rundt i Rysensteens lokaler på
Flæsketorvet 60. Efter frokost på skolen holdt GT og AS et oplæg om
profilens indvirkning på Rysensteen Gymnasium. Slide er vedlagt
referatet.

Herefter delte bestyrelsen sig i to grupper, der diskuterede:
1) Medborgerskab/verdensborgerskab
2) Netværk og partnerskaber
3) Optagelseskriterier for profiloptagelse
Noter fra Gruppearbejdet 1+3. Fokus på: parterskaber og netværk +
optagelseskriterier for GCP Deltagere: Bjarne, Dorthe, Victor, RB, AS og JT (ref)

Vi ønsker en mangfoldig skole og mange søger - vi skal måske til at sortere i, at det
ikke nødvendigvis længere er nok at tage et år til Tyskland for så at komme ind året ef
ter.
Vi har et rygte af at være et overklassepriviligeret gymnasium, som burde få en kvote
[af danskere med anden etnisk baggrund]
- Vi skal være som de andre profilgymnasier og lande på omkring 25%, som optages på
profilen - og i optagekriterierne have et pointsystem - AS+GT har tænkt i et pointsy
stem, fortæller AS.
Elevernes dokumentation af globale kompetencer skal skærpes, måske de skal skrive
mere
Kan man blive inspireret af KEAs optagekriterier med samtale etc.- Det kunne så gælde
for de elever, man er i tvivl om reelt opfylder GCP kriterierne - eller også skal alle igen
nem samtalen, hvis man vil sikre, at alle behandles lige.
Kan sådanne samtaler afføde, at eleverne indbyrdes betvivler hinandens GCP-troværdighed?
Man kunne også skærpe at tage ansøgere ind, som har arbejdet med hjælp af syriske
flygtninge etc - vægte engagement i lokalmiljøet endnu mere.
Medborgerskab kan også begrundes nationalt - med en særlig national baggrund
Buzzwords i tiden - "unge", "Fællesskab", "møde" - det skal vi huske, når vi ansøger
En nuancering af optagekriterierne kan styrke vores profil.
Måske man kan kombinere krav om udlandsophold med reelle - og dokumenterede GCP-aktiviteter under opholdet, (det er reelt hvad der kræves)
Partnerskaber og netværk

-

Kan vi tydeliggøre, at vi har GCP på Rysensteen i studentereksamenbeviset?
Handlinger skaber de nye holdninger - hvad efterspørger vi som arbejdsgivere - de
pæne elever knækker - vi skal understrege handlekompetencen.
Vi skal være klar på hvilke stakeholdere vi connecter med Dorthe nævner "Unleash.org", hvis innovative fælleskabstilgang er meget inspire
rende...
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Bjarne: "Er vi skarpe nok pa, hvad GCP er?" - hvordan undgår vi
at en udefrakommende bliver skuffet? hvordan beskriver vi det ge
nerelle samtidig med at det særskilt sker i fagene - italesættelse
for eleverne er vigtigt!
AS: Vi har et vigtigt dannelsesprojekt her, som er udpindet i en grad der næsten er in
strumentel - i Ig klasserne præsenteres vores GCP læreplan tidligt, så eleverne kender
den.
Jakob: det er også et klassisk dannelsesideal, der er på Rys - der læses global litteratur
fra partnerlandet, der ses en indlevelsesevne hos elever, der ikke ses mange steder heller ikke blandt voksne.
Partnerskaber og netværk:
Deltagere: Eva Raabymagle, Lars Qvortrup, Casper Gaardes, Jens Byrialssen, Gitte Transbøl
(ER) er facilitator. Hun ridser op hvad gruppens mål er. Det diskuteres hvad formålet med og
behovet for udbygningen af Rysensteens netværk er.
Gitte Transbøl (GT) uddyber på forespørgsel, hvad hun mener er behovet for
netværksudbydning
1) erhvervslivet
2) det politiske perspektiv og et netværk, der kan være med til at understøtte noget mere
multikulturelt fokus i Danmark
3) Fonde til hjælp for finansiering af tiltag med GCP
GT påpegede, at man har et ønske om partnerskaber med erhvervslivet for at skabe en
forståelse for hvordan kulturforståelse er nødvendigt i det regi. De eneste partnere i
erhvervslivet vi pt har er i medicinalindustrien (især sciencelærere og elever), hvilket nok ikke
er bredt nok.
ER spørger om kulturforståelsen er et middel til målet eller selve målet.
GT siger det er begge. Et er dannelse, men det skal også kunne bruges til no
get.
Lars Qvortrup (LQ) pointerer at man skal dannes som menneske og borger, men også som
arbejdstager, hvilket er den tredje boble Rysensteen mangler. Fx hvordan sælger Grundfoss
varmepumper i Indien og hvordan afprøver Lundbeck medicin i Afrika.
ER siger, at der er masser af stakeholdere derude fx,
FN-byen
o
Den kan man bruge meget mere!
o
Mange vigtige som vil synes det er attraktivt at komme og besøge Ry
sensteen og høre fra unge mennesker.
■ Vær sød og husk Rysensteen når der kommer spændende og
vigtige personer til FN-byen
o
Udenrigsministeriet —> fast aftale om at vi er klar. Både så de kan snakke med os
og vi kan blive inspireret af dem
EU-kommissionen
NGO'erne
DIIS, tænketanke, State of Green osv.
DI og andre store danske virksomheder som fx positionerer sig meget stærkt
på FN's verdensmål.
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Den private sektors rolle i FN's verdensmalene.
Fondene
o
Spiller også store roller i forhold til verdensmålene
og finansiering
ER understreger at det er attraktivt for dem at komme og snakke med eleverne på
Rysensteen, så man skal bare række ud.
o

Casper Gaarde Madsen (CM) pointere at det skal gennemtænkes hvordan vi får forankret det i
GCP på Rysensteen?
Praktikordninger
Vi skal være bedre til at række ud til virksomheder fra GCP-kontoret
LQ spørger ind til hvilke kompetencer til profiler vi leder efter? Og pointerer at man skal passe
på at det ikke bliver for elitært.
GT understreger at vi skal passe på ikke at opfinde flere hjørner i GCP-programmet for det er
ikke det vi mangler. Men vi mangler at erhvervslivet får øjnene op for eleverne og at
Rysensteen skal blive bedre til at "mappe" de kontakter vi har. JB tilføjer, at man skal have en
bred vifte i forhold til karrierelæring så det ikke bliver ensporet et politisk perspektiv eller et
scienceperspektiv for eksempel. Han mener også det er vigtigt at evt. erhvervspraktik ses som
et talenttilbud, hvilket der er enighed om blandt de øvrige. CM tilføjer at karrierelæring også
taler lige ned i profilansøgningen
Iværksætteri. Ideer til at løse globale problemer med innovation. Opbygge en
tro hos eleverne på at de kan bidrage.
LQ understreger, at der er nogen ude i verden (engelsk folkeskole - LQ under
søger og kontakter), der har et system for det her som
ER understreger, at der er masser af partnerskaber mellem virksomheder og
FN og det handler om at finde et system så Rysensteens elever kan komme
ind i de her samarbejde.
GT: det nytter ikke at det er så ustruktureret som det er nu fordi projekterne
vælter ind over os, men det kan logistisk ikke lade sig gøre at gribe alle de
bolde.
o
Det er nødvendigt at indføre "automatismerne"
ER: hvad er behovet?
o
Virksomheder og fonde
LQ: det skal ikke kun være det elitære og eksotiske der fylder det hele.
ER konkluderer: Virksomheder er en prioritet. ER vil gerne selv hjælpe med at finde relevante
virksomheder. Der er et behov for fondene. Idékatalog til lærerne i forhold til den palet af ting
vi modtager og har af kontakter.

Præsentation af gruppernes arbejde

Efter gruppearbejdet samlede bestyrelsen op på de vigtigste resultater af drøftelserne.

DP indledte med en opsamling på den ene gruppes drøftelser af Optagelseskriterier for
GCP-elever. Her var man i gruppen enige om, at fastholde en optagelsesprocent omkring de
25 for GCP-ansøgere. Man havde drøftet mulighederne for at lave en form for pointsystem, så
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der skabes gennemsigtighed og så ansøgere under profilen føler sig
retfærdigt behandlet. Det er nødvendigt at blive mere eksplicit i forhold til
kriterierne for optagelse.
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Gruppen havde også drøftet vigtigheden af at eksplicitere mulighederne
for optagelse under GCP med nationale erfaringer. Det er vigtigt at kravene til dokumentation i
relation til profilen skærpes - ikke mindst set i lyset af at flere og flere elever søger ind under
profilen.

Der blev spurgt til argumenterne for at bibeholde f.eks. en kvote på 25 % i forhold til GCPoptag. BL slog fast, at det er vigtigt at balancere forholdet mellem at være et profilgymnasium
og et alment-stx-gymnasium. Og 40 % ville være for mange.

GT foreslog, at man kunne nedsætte et optagelsespanel med deltagelse af eksterne - ikke
mindst for at aflive myter om, hvad der kvalificerer optagelse. Desuden skal vi blive bedre til
at give eksempler på, hvad der vejer tungest i relation til optagelse.

Mulighederne for at benytte interviews i selektionen blev også berørt. Interviews, der kunne
bidrage til at afdække den enkelte GCP-ansøgers specifikke motivation for at arbejde med
GCP. Sådanne interviews kunne evt. ske on-line.

ER fortsatte opsamlingen ved at sætte fokus på den anden gruppes arbejde med
Partnerskaber og netværk. Det er her vigtigt at skelne mellem de forskellige behov.
DK fremhævede følgende to forskellige muligheder:
•

Virksomheder, der arbejder med globale udfordringer - sådanne virksomheder arbejder
oftest i partnerskaber på kryds og tværs. Her mente man, at det med en mindre indsats
ville være muligt at afdække det. I den forbindelse så man muligheder i at sende elever
ud i en uges praktikophold i en sådan virksomhed.
Det kunne også være en god idé at undersøge om der var organisationer, som kunne
indgå i et sådant samarbejde.

•

Fonde, der orienterer sig mod de 17 verdensmål. Her kunne man forestille sig, at det
ville være spændende for Fonde at støtte op om GCP-projektet. Hertil kunne AS for
tælle, at man havde forsøgt, men at det for fondene oftest først findes attraktivt i for
bindelse med videregående uddannelse - altså på et senere tidspunkt i de unges uddan
nelsesforløb.

Bestyrelsen vendte herefter om muligheden for at lave et større inspirationskatalog til lærerne
med forslag til, hvor man kan henvende sig for f.eks. at få inspirerende personer ind til
klasser, årgange eller hele skolen.
GT supplerede med, at man kunne tænke i, hvordan vi inspirerer eleverne til "start-ups" som
en del af den karrierekompetence, som eleverne skal opnå.
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gymnasium

Endelig drøftede bestyrelsen sammenhængen mellem
kulturforståelsesdelen i GCP og udviklingen af handlekompetence. GT
understregede, at vi netop laver kulturforståelse for at kvalificere de
unges handlekompetence, så de bliver i stand til at gå ud og "gøre verden
til et lidt bedre sted at være". Kulturforståelsen bruges til at kvalificere de partnerskaber, som
vi skal forfølge.

I opsamlingen på gruppe l's drøftelse af Medborgerskab - Verdensborgerskab - hvad er
det? stillede DP spørgsmålet om, hvorvidt Rysensteen er skarp nok på, hvad vi lægger i
begrebet Verdensborgerskab. Er vi tydelige nok m.h.t hvad vi gør f.eks. gennem udbud af
valgfag eller en prøve. Det er vigtigt at vi er skarpe ikke mindst i forhold til den forestående
genansøgning af profilgodkendelsen. JS-P foreslog, at man arbejdede med at invitere folk fra
erhverslivet/organisationer ind for at fortælle om de udfordringer, de havde haft i forbindelse
med deres udstationering i andre kulturer. Dette kunne være med til at klæde eleverne på til
kulturmøder senere i livet.
GT understregede i forbindelse med den nye profilansøgning, at vi skal beskrive hvad vi rent
faktisk gør og ikke bygge en ansøgning op omkring tanker for fremtiden. Hvis vi ønsker at
styrke profilen gennem nye tiltag, er det vigtigt, at vi er i gang med noget konkret. Hvis vi
f.eks. ønsker at arbejde med en praktikordning for elever i virksomheder og institutioner, så
skal vi snarest igang med at lave en projektplan og med at beskrive formålet.
BL betonede vigtigheden af, at skolen også får betonet det lokale medborgerskab - ikke mindst
af politiske grunde. BL ønskede en udmelding om, hvordan bestyrelsens kompetencer kan
blive bragt i spil og lagde op til et ekstra møde for bestyrelsen i januar, hvor man kunne gå
mere i dybden med de foreslåede tiltag. AS ville gå igang med at undersøge rammerne for de
tiltag, der var blevet nævnt; praktik og interviews.

Budgetdrøftelser

GT henviste i sin introduktion til punktet, til det notat, som bestyrelsen havde fået tilsendt
forud for bestyrelsesseminaret, og præciserede, at notatet var udarbejdet afen midlertidig
ansat regnskabsansvarlig, som efter en måned på Rysensteen havde fået tilbudt en
fuldtidsstilling andet sted. Derfor havde Rysensteen Gymnasium nu ansat Dorthe Hosbond
Johansen som regnskabskonsulent, som er selvstændig, og tilknyttet andre gymnasier.

Notatet viser beklageligvis en endnu mere alvorlig situation, end hidtil forudset.
For 2018 ser det ud til, at Rysensteen Gymnasium må forvente et underskud på 700000,-kr mest begrundet i , at skolen har haft en merudgift på nogle områder end først antaget.
BL roste notatet for sin grundighed, og konstaterede, at underskuddet må tages af
egenkapitalen. GT supplerede med at fortælle, at skolen i sidste uge havde haft løbende
revision og at der fra revisorside var udtrykt stor tilfredshed med den nuværende styring af
økonomien.
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Herefter satte bestyrelsen lys på den lidt længere bane. Der var i notatet
udfærdiget 2 forskellige fremskrivninger, der bygger på de 2% årlige
besparelser, som regeringen har lagt ned over sektoren. Den ene
fremskrivning med 13 spor som nu, og den anden med en
kapacitetsudvidelse til 14 spor fuldt indfaset i 2022.
Bestyrelsen drøftede herefter, hvilke tiltag, man kunne iværksætte for at reducere
omkostningsniveauet og for at opnå højere indtægter. Lejeudgifterne på Flæsketorvet er
meget høje og GT kunne fortælle, at man forhandler med Københavns Ejendomme om at få en
mere rimelig aftale omkring husleje. Der er foreløbig kommet et tilbud, som vi skal se
nærmere på. Vi lejer også dyrt i DGI-byen f.eks. i forbindelse med de større arrangementer.
Til gengæld mente GT , at der ligger nogle gode muligheder i at kunne udleje Flæsketorvet til
anden side, når vi ikke selv bruger det.

BL konstaterede, at vi desværre ikke kan regne med en politisk redning gennem fjernelse af
omprioriteringsbidraget. Derfor vil det være nødvendigt at finde besparelser, som kan
implementeres i skoleåret 2019/2020. Der bør nedsættes et "spareudvalg", der kan dykke ned
i mulighederne. Det bliver hårdt for alle. Får vi tilladelse til at tage det 14. spor bliver det uden
nye ansættelser. Det vil dog ikke kunne undgås, at Rysensteen kommer til at bruge
hovedparten af sin egenkapital i de kommende år.

RB foreslog, at man frasagde sig nogle af de dyre kvadratmeter på Flæsketorvet og fortsatte
med 13 spor. GT mente i den forbindelse, at det nok desværre ikke var nok til at redde de
økonomiske udfordringer.

DP slog fast, at det kræver et grundigere arbejde, at få kortlagt, hvilke muligheder der er for
at styrke økonomien og BL foreslog, at der blev nedsat et et hurtigtarbejdende udvalg og at
der indkaldes til et ekstra møde i januar 2019 og at bestyrelsen indstiller at der arbejdes for at
få den 14. klasse men med ansættelsesstop.

JS-P håbede på en politisk løsning, da alle gymnasier i et eller andet omfang er berørt af de
gennemgribende besparelser.

Evaluering af bestyrelsens arbejde

BL udtrykte stor tilfredshed med den nye bestyrelse. Han ville i den kommende periode ringe
til de folkevalgte bestyrelsesmedlemmer for at evaluere.

Elevrepræsentanterne meddelte, at de træder ud af bestyrelsen, da der skal vælges et nyt
formandsskab i januar. Det nye formandsskab vil indtræde i bestyrelsen efter valget i januar.

