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Følgebrev til aftalen mellem ToRS og Rysensteen
Gymnasium
1: Praktikantordning
Hvert år knyttes minimum en ToRS-studerende til Rysensteen Gymnasiums Global
Citizen-ship Programme i ca. tre måneder i forbindelse med et ECTS-givende praktikophold.
Praktikken slås op på ToRS' intranet og Facebookside i marts eller april 2020.
Ansættelsessamtalerne afholdes i maj i skoleåret 2019-2020, og praktikken gennemføres
mellem august og november 2020

2: Globale tendenser og FNs 17 verdensmål
Hvert år deltager ToRS-undervisere i forløbet Globale Tendenser. Deltagelsen indbefatter i
skoleåret 2020-2021:
Oplæg på Rysensteen af ToRS-undervisere
Mulighed for, at ToRS underviserne efter afholdte oplæg kan observere
undervisning hos de klasser, hvor ToRS underviserne har holdt oplæg. I tillæg hertil
mulighed for drøftelser om pædagogik og didaktik med Rysensteen-klassernes
lærere

3: En dag på universitetet
Hvert år i forbindelse med besøg på ToRS introduceres Rysensteen-eleverne kort til
studielivet på ToRS og deltager afslutningsvist i et oplæg af en lande- eller regionsekspert
fra ToRS
I skoleåret 2020-2021 afholdes dagen i foråret 2021

4: Gymnasiepædagogiske oplæg og workshops
Hvert år afholder Rysensteen Gymnasiums undervisere oplæg og workshop om
gymnasiepædagogik i praksis for ToRS ansatte
I skoleåret 2020-2021 afholdes minimum et oplæg umiddelbart inden Globale Tendenser i
foråret 2021, samt et oplæg i maj 2021
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