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RYSENSTEEN GYMNASIUM
– et værdibaseret gymnasium med en international
profil og høj faglighed

den gamle hovedbygning fra 1886 i Tietgensgade,
DGI-byen overfor hovedbygningen med idrætsundervisning, morgensamling og større arrangementer,
staldbygningerne i Brune Kødby med scienceundervisning
og 4500 m2 nyindrettede lokaler i Hvide Kødby,
med plads til projekter og andre undervisningsformer.

Rysensteen Gymnasium ligger i hjertet af Vesterbro. Med
13 klasser på hver årgang – omkring 1050 elever – fylder
skolen meget i lokalområdet omkring Kødbyen, hvor elever
og ansatte dagligt bevæger sig mellem 4 lokationer i vores
campus:
•
•
•
•

Rysensteen Gymnasium har en international profil, som alle
skolens elever er en del af. Den globale dannelse skærpes
gennem en helt konkret læreplan for Global Citizenship
Programme (GCP) som strækker sig over alle 3 gymnasieår.
Gennem arbejdet med GCP udvikler Rysensteens elever således både forståelsen for et medborgerskab og et verdensborgerskab. Læs mere om GCP på side 4-8.

Sammen med det internationale program lægger vi på
Rysensteen stor vægt på, at undervisningen foregår på et
højt fagligt niveau. Det er derfor en selvfølge, at alle elever
på Rysensteen Gymnasium er parate til at udfordre sig selv
fagligt og tager medansvar for at læringsmiljøet fungerer.

Rammerne omkring læringsmiljøet bygger på nogle grundlæggende værdier, som lærer eleverne, at hensynet til
hinanden og forståelsen for forskelligheder er grundpiller i
et læringsfællesskab og i samfundet i øvrigt. Værdisættet
kaldes NORA, som står for Nysgerrighed – Ordentlighed –
Rummelig og Ansvarlighed. NORA er en vigtig følgesvend for
alle på Rysensteen. Læs mere om dette i afsnittet om fællesskaber side 22-25.

Ud over GCP-programmet er der en bred vifte af talentprogrammer indenfor alle fakulteter til elever, der ønsker flere
udfordringer. Se side 26.

Som student fra Rysensteen Gymnasium bliver man dannet
både som medborger og verdensborger. Ambitionen er, at
man med denne dannelse er rustet til at medvirke til at gøre
verden af i morgen bedre end verden af i går.

Læs mere om hvad vi tilbyder og hvad vi forventer i denne
folder. Og opstår der spørgsmål så ring meget gerne på
33 24 43 11 eller søg på Rysensteen Gymnasiums hjemmeside
www.rysensteen.dk
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Rysensteens profil:

Global Citizenship
Programme

Global Citizenship Programme (GCP) er et globalt orienteret
uddannelsesprogram med sin egen lære- og progressionsplan: http://rysensteen.dk/l-replan-og-vejledning. Undervisningen i GCP foregår både i selvstændige GCP-timer, og som
en integreret del af gymnasiets traditionelle fag og tværfaglige forløb. Mange af skolens frivillige aktiviteter udspringer
af GCPs internationale fokus.

Formål
Det overordnede formål med GCP er at lægge grunden til en
verdensborger-dannelse hos Rysensteens elever, og forberede
dem til at studere i udlandet og begå sig på det 21. århundredes globale arbejdsmarked.

1. Verdensborgerskab – globalt ansvar

2. Forberedelse til studier og karriere

Global Citizenship Programme forbereder og motiverer på
forskellig vis Rysensteens elever til at studere og arbejde i en
global kontekst. I den “almindelige undervisning” inddrages
løbende globale, regionale og nationale perspektiver, der passer på klassernes partnerlande og studieretninger. Udvekslingen med partnerskolerne i hele verden styrker elevernes
interkulturelle kompetencer, og endelig forbereder en række
internationale talentprogrammer også Rysensteens elever på
at klare sig i den hårde globale konkurrence om uddannelsesog arbejdspladser. Blandt disse er bl.a. et 10 dages kursus, der
hjælper de særligt interesserede elever med ansøgningsprocessen til amerikanske og britiske topuniversiteter. Kurset
afholdes af studerende fra bl.a. Oxford, Columbia og Harvard
University, som alle har indgående erfaring med ansøgningsprocesserne.

Dannelsesidealet i GCP er verdensborgeren. Hermed mener
vi en borger, som med stærk forankring i egne demokratiske
værdier respekterer forskelle i tradition, sprog, religion, vaner
og livsform, er indstillet på – forskellene til trods – at forstå
og tage ansvar for løsningerne på aktuelle globale problemstillinger.
Det globale ansvar gøres konkret i GCP-undervisningen gennem et stærkt fokus på FN og FNs 17 verdensmål. Allerede i
1.gs grundforløb introduceres eleverne for verdensmålene i
et tværfagligt forløb, der bl.a. indbefatter besøg i FN-byen og
oplæg fra ledende danske FN-folk og prominente politikere.
Når grundforløbet er afsluttet integreres verdensmålene løbende i den fag-faglige og tværfaglige undervisning på tværs
af alle fakulteter igennem alle 3 gymnasieår.

Rysensteen Gymnasium har 13 Global Citizenship Programme
partnerskoler fordelt på 12 lande: Kina, Singapore, Indien,
Tyrkiet, Egypten, Spanien, Island, USA (2), Canada, Argentina,
Rusland og Sydkorea. Hver enkelt af vores 13 årgangsklasser

GCP forløbet

Mødet med andre kulturer sker særligt i samarbejdet med
vores 13 partnerskoler, som er fordelt over 5 kontinenter. Et
samarbejde, som bl.a. indbefatter, at alle elever besøger en
af partnerskolerne og bor på home stay hos en “buddy” fra
partnerskolen, og åbner dørene til deres hjem, når deres
“partnerskole-buddies” besøger Danmark.
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er tilknyttet en af partnerskolerne og arbejder med partnerskolelandet som et perspektiv gennem hele gymnasieforløbet. Dette sker gennem en særlig toning i forhold til partnerskole-landet i fagene, i tværfaglige projekter og endelig med
besøg i 3.g på partnerskolen samt genbesøg fra partnerskolens elever. I forbindelse med undervisningen inddrages
eksterne samarbejdspartnere fx virksomhedsrepræsentanter,
iværksættere og forskere.

GCP-studieturene til partnerlandene er en meget central
del af programmet. Der er i denne forbindelse etableret en
opsparingsordning, som alle deltager i fra gymnasiestart.
Vi appellerer også til, at alle klasser arbejder på at samle
penge ind til udvekslingsrejsen. For familier med økonomiske
vanskeligheder er der mulighed for at søge tilskud til rejsen.

GCP-udvalget

Det regionale og nationale perspektiv på partnerlandene går
hånd i hånd med et globalt perspektiv. Dette perspektiv udfoldes gennem en række tværfaglige forløb, som bl.a. fokuserer på, at eleverne skal forstå sig selv i en globaliseret verden,
kulturforståelse og, som før nævnt, FNs 17 verdensmål samt
vores eget RysMUN (en simulering af en FN generalforsamling) med besøg fra mange af vores partnerskoler.

Rysensteens elever tager del i udformningen af GCP gennem
GCP-udvalget. Hver klasse er repræsenteret af en elev, som har
mulighed for løbende at give feed-back til ledelse og lærere om
programmets overordnede retning og konkrete GCP-aktiviteter.
Udvalget hjælper samtidigt til med at arrangere FN-forløbet i
1.g, den store GCP-dag for hele skolen og kårer månedens verdensborger. En del af arbejdet i udvalget indbefatter at repræsentere skolen ved forskellige oplæg, bl.a. når vi som i år har
besøg af Ban Ki Moon, Kronprinsesse Mary og Brigitte Marcron.

Elevernes GCP-læring evalueres bl.a. gennem feedback på
GCP-dokumentarfilm, en evalueringssamtale i kulturforståelse i 3.g og ikke mindst gennem elevernes refleksioner over
egen læring i en personlig log-bog, som udfyldes løbende
over de 3 år på Rysensteen.

GCP-talent programmer
MEP og MUN

Som en del af vores Global Citizenship Programme satser vi
stærkt på MEP, Model European Parliament, og MUN, Model
United Nations. Her har eleverne mulighed for at få adgang
til en helt unik og international oplevelse. Der afholdes både
MUN og MEP konferencer flere gange årligt, hvor diskussionslystne elever på 16-19 år af mange forskellige nationaliteter
deltager, og der debatteres livligt om højaktuelle temaer i
regi af hhv. EU og FN. Vi deltager i skoleåret 2018-19 i en
række MUN og MEP i både Danmark og udlandet og afholder
i foråret 2019 også vores eget årlige RysMUN for alle 2.g-elever
samt elever fra mange af vores 13 partnerskoler.

Rys-MUN – for alle 2.g elever

Pga. den centrale rolle som internationalt samarbejde spiller
i Global Citizenship Programme har vi valgt at gennemføre
vores eget MUN, kaldet RysMUN. Begivenheden varer to dage
og afholdes hvert år i april, hvor de fleste af vores partnerskoler
deltager.

RysMUN er særligt bl.a. fordi det organiseres af skolens egne
elever, stort set uden indblanding fra Rysesteens lærere og
ledelse. Det er også særligt, fordi det giver deltagerne muligheden for at repræsentere et land, som ikke er deres eget
og meget ofte også holdninger, som de ikke selv bekender
sig til. Det er med andre ord en øvelse i den del af verdensborgerskabet, der handler om at sætte sig i andres sted. Ikke
nødvendigvis for at acceptere de anderledes holdninger, men
for at for at forstå, hvor de kommer fra.

Holland – en mulighed i 1.g

Sidst på efteråret får interesserede 1.g-elever muligheden
for at deltage i et udvekslingsprogram med partnerskolen
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum. De hollandske elever besøger
Danmark i en uge, hvor de bor hos de danske elever, og deltager i en række spændende aktiviteter som fx rundvisning
på Christiansborg, besøg på Kronborg, udflugt til Louisiana
og foredrag fra bl.a. Dansk Flygtningehjælp. I ugens løb
udarbejder de hollandske og danske elever på tværs en problemstilling til en komparativ undersøgelse, hvor Holland og
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Danmark skal sammenlignes. Eksempler på problemstillinger
er nationalidentitet, ungdomskultur og klimaforandringer. I
løbet af vinteren og foråret undersøger eleverne problemstillingen i hhv. Holland og Danmark bl.a. gennem udarbejdelse
af spørgeskemaundersøgelser og ekspertinterviews. Projektarbejdet sættes sammen i løbet af foråret, mens de danske
elever besøger Holland i en uge, der også byder på homestay,
kulturel udveksling og interessante aktiviteter såsom besøg
på Fredspaladset, udflugt til parlamentet, foredrag på Shells
hovedkvarter og en dagsudflugt til Amsterdam med rundvisning på Anne Frank museet.
Gennem udvekslingen bliver eleverne dygtiggjort i udarbejdelse af problemstillinger og udførsel af komparative undersøgelser – og så får de en spændende oplevelse og en masse
gode hollandske venner.

STUDIERETNINGER

>>>

I uddannelsen til almen studentereksamen er de obligatoriske fag og niveauer for alle elever uanset studieretningsforløb følgende: Dansk A, Engelsk B, Fysik C, Historie A, Idræt C,
Matematik B, Oldtidskundskab C, Religion C, Samfundsfag C,
Tysk Fortsættersprog B/Fransk Fortsættersprog B, Musik C/
Dramatik C samt to af følgende naturvidenskabelige fag på
C-niveau: biologi, kemi eller naturgeografi. Se beskrivelser af
studieretningerne for uddybninger. Fælles for alle studieretninger er, at de lige fra begyndelsen arbejder fokuseret med
det internationale perspektiv gennem GCP-programmet. Der
er fokus på globale problemstillinger og på kulturforståelse,
og alle forberedes til det konkrete kulturmøde med partnerskolen i begyndelsen af 3.g.

dersprog findes også i den sproglige studieretning og er i den
sammenhæng et studieretningsfag. Der vil ligeledes være
mulighed for at vælge et ekstra A-niveaufag i 1.g i forbindelse
med det samfundsvidenskabelige område, ligesom der også
her tilbydes Idræt B som valgfag fra begyndelsen af studieretningsforløbet. Det skal understreges, at 5 A-niveau fag
fordrer et fagligt overskud hos eleven.

Grundforløb og studieretninger
Grundforløb på Rysensteen

I grundforløbet skal eleverne stifte bekendtskab med det
naturvidenskabelige fagområde gennem Naturvidenskabeligt grundforløb og med Almen Sprogforståelse, som giver
et fundament for arbejdet med de sproglige og humanistiske fag i gymnasiet. Begge disse fagområder afsluttes med
en eksamen i grundforløbet. Alle elever har matematik i
grundforløbet og afslutter dette med en test i slutningen af
grundforløbet.

På Rysensteen prioriterer vi i grundforløbet også at introducere til skole- og læringskulturen og til Rysensteens GCPprogram. Det sidste i et samarbejde med FN byen, hvor der
sættes fokus på de 17 verdensmål, og hvor eleverne får en
første fornemmelse af, hvordan der arbejdes med GCP.
I grundforløbet vil alle elever blive introduceret til vores
studieretninger, inden de tilbydes en vejledningssamtale og
foretager deres valg. Herefter starter det egentlige studieretningsforløb med de fag og faglige aktiviteter, der hører til
den valgte studieretning.

Studieretningsforløb på Rysensteen

På de følgende sider kan man læse om vores udbud af studieretninger inden for de 4 hovedområder; samfundsvidenskab,
science, sprog og musik. På alle studieretninger fortsætter
eleverne med de fremmedsprog, som de har haft i grundskolen – engelsk og tysk/fransk. Der vil dog være mulighed for at
udskifte tysk/fransk med kinesisk begyndersprog eller spansk
begyndersprog i en af vores samfundsfaglige studieretninger
gennem et særligt valg efter grundforløbet. Spansk begyn-
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1. Kinesisk A erstatter tysk eller
fransk fortsættersprog B:

Kina er verdens 2. største økonomi, og landet spiller en voksende rolle i det internationale samfund. Landets eksplosive
udvikling vil med denne variant af studieretningen blive
analyseret gennem samspillet mellem kinesisk A, samfundsfag A og engelsk A. I kinesisk A lærer du at kommunikere med
hver femte person i verden. Du vil desuden arbejde med den
kinesiske kultur og lære at begå dig i det kinesiske samfund, særligt gennem samarbejdet med vores partnerskole i
Hangzhou.

Valgmuligheder indenfor denne studieretning:

Samfundsvidenskabelige
studieretninger på Rysensteen
Samfundsfag
Samfundsfag spiller en central rolle på Rysensteen Gymnasium blandt andet i kraft af fagets fokus på samfundsforholdene i de 13 destinationer. Elevernes indsigt i f.eks. det
danske demokrati skærpes af arbejdet med fremmede landes
politiske systemer. Tilsvarende bliver fremherskende træk ved
den danske velfærdsmodel tydeligere, når den holdes op mod
f.eks. den amerikanske eller den singaporeanske model.

Samfundsfag A og Engelsk A
I denne studieretning med samfundsfag A i kombination
med engelsk A, får du rig mulighed for at analysere politiske,
økonomiske og kulturelle forhold i både Danmark, Europa og
den øvrige verden. Du får en bred forståelse for globaliseringens årsager og konsekvenser, ikke mindst hvordan og hvorfor udviklingen på forskellig vis påvirker menneskets tilværelse. Gennem løbende kontakt med partnerskolen øver du dig i
at kommunikere og begå dig internationalt. Du får god støtte
fra de fremmedsprog, som du har på denne studieretning
– særligt verdenssproget engelsk vil spille en central rolle.
Er du interesseret i at blive klogere på en moderne verden i
forandring, vil disse studieretninger være et godt valg.

2. Spansk A erstatter tysk eller
fransk fortsættersprog B:

Spansk er et verdenssprog, der tales af en halv milliard mennesker verden over. Med denne variant af studieretningen vil
du beskæftige dig med kulturer og samfund, som spænder
over den catalanske separatistbevægelse i Nordøstspanien
til den traditionelle fejring af de dødes dag i Mexico. Du
kommer til at lære et sprog og få en kulturel indsigt, som
vil medvirke til at give dig et globalt udsyn og et indgående
kendskab til globaliseringens udfordringer. Sammen med
engelsk og samfundsfag vil du med andre ord blive rustet til
at forstå og agere i en globaliseret verden.

3. Idræt B vælges som valgfag:

Samspillet mellem samfundsfag A, engelsk A og idræt B vil
med denne variant give mulighed for at se nærmere på forholdet mellem identitet, krop og kultur – og på emner som fx
doping og folkesundhed – både i tal og ud fra etiske aspekter.
Idræt er et fag, der vægter den praktiske såvel som den teoretiske del af kropslig viden, mens engelsk og samfundsfag
belyser krop og kultur gennem fx litteratur, statistik og såvel
sociologisk som økonomisk teori. Vi vil også arbejde med
livsstilssygdomme, som i et globalt perspektiv er en af dette
århundredes største sundhedsmæssige udfordringer.

SAMFUNDSFAG A + ENGELSK A

ET VALGFAG PÅ C-NIVEAU i 2.g

TO VALGFAG i 3.g

• Et obligatorisk løft af naturvidenskabeligt
fag til B
• Et frit valgfag på C-niveau

I stedet for valgfaget på C-niveau i 3.g, kan
man vælge at løfte et eksisterende fag til højere
niveau.

rysensteen.dk/ansoegere

Mere information på hjemmesiden:

Studieretningens destinationslande er bl.a. Indien, Tyrkiet,
Canada og Kina. Økonomisk og politisk udgør Kina og USA
den nuværende verdensordens førende magter, hvilket
giver studiet af international politik en central rolle. Indiens,
Tyrkiets og Canadas sammensatte befolkninger betyder, at
ikke mindst relationer mellem flertal og mindretal er oplagte
faglige fokusområder.
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Samfundsfag A og matematik A
I denne studieretning med samfundsfag A i kombination
med matematik A, bliver du klædt godt på til at forstå de
udfordringer og muligheder, som en globaliseret verden
giver gennem arbejde med både politiske, økonomiske og
kulturelle forhold i Danmark og andre lande. Med denne
fagkombination vil du blive godt rustet til at tage kritisk stilling til aktuelle emner som meningsmålingers pålidelighed
og betydning i forbindelse med fx Trumps valg i USA og det
britiske nej til EU. Sammen kan fagene også gøre dig klogere
på politiske, kulturelle og økonomiske konsekvenser af for
eksempel skattelettelser. Arbejdet med globale problemstillinger, som fx ulighed, er et omdrejningspunkt på studieretningen, hvor vi med matematik kan opgøre ulighedens
omfang og med samfundsfag belyse både de økonomiske og
sociale konsekvenser.

Valgmuligheder indenfor denne studieretning:

1. Engelsk A som valgfag

I denne variant kombineres engelsk A med samfundsfag A
og matematik A. Her vil globaliseringens udfordringer og
muligheder blive belyst gennem særligt fokus på den engelsktalende verden og de tidligere britiske kolonier. Engelsk
A vil i denne sammenhæng bidrage med at belyse den globaliserede verden ud fra et sprogligt perspektiv ved at være
dét gennemgående kommunikationssprog i globale politiske
sammenhænge – der arbejdes med et udvalg af med fokus
på din egen sprogtilegnelse og sprogproduktion.
Sydkorea som destination er oplagt i relation til GCP. Sydkorea er et land, der som har været genstand for en betydelig
økonomisk og politisk udvikling. Det sydkoreanske økonomiske mirakel fremstår særligt tydeligt i lyset af den totale
isolation i deres naboland Nordkorea. Et andet eksempel
på GCP arbejde er med destinationslandet Egypten. Egypten
er et land, som har oplevet manglende politisk stabilitet og
nu er præget af markant social og økonomisk ulighed. I kraft
af studieretningens betydelige matematiske komponent,
indgår eﬀektive statistiske redskaber i analysen af disse
landes udvikling.

SAMFUNDSFAG A + MATEMATIK A
ET VALGFAG PÅ C-NIVEAU i 2.g
TO VALGFAG i 3.g
• Et obligatorisk løft af naturvidenskabeligt
fag til B
• Et frit valgfag på C-niveau

I stedet for valgfaget på C-niveau i 3.g, kan man
vælge at løfte et eksisterende fag til højere
niveau.
Mere information på hjemmesiden:

rysensteen.dk/ansoegere
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Science på
Rysensteen
På Rysensteen har vi skærpet vores scienceprofil gennem et
tæt samarbejde med universiteter og forskningsbaserede
virksomheder og institutioner. Hver science studieretning
vil være præget af bestemte temaer, der som røde tråde
går gennem alle tre år. På Rysensteen har vi skærpet vores
scienceprofil gennem et tæt samarbejde med universiteter
og forskningsbaserede virksomheder og institutioner. Eleverne i scienceklasserne på Rysensteen kommer derved allerede
i gymnasieårene i kontakt med nogle af disse spændende og
fascinerende verdener.

Matematik A, fysik A, med kemi B
Science og innovation
Studieretningen har fokus på rummet og rumforskning –
klima og energiforsyning – programmering og modellering
– medicinsk fysik.
Centralt i undervisningen står det innovative i det eksperimentelle arbejde i sciencefagene. Her vil du blive udfordret
kreativt til at udforske naturens love og anvende dem i flere
programmeringsforløb – vi deltager bl.a. i “The European
Astro Pi Challenge”, der handler om at skrive programmer til
styring af sensorer på den internationale rumstation ISS.
Du vil komme til at arbejde med moderne digitale tilgange,
både når du tilegner dig viden inden for de centrale fag matematik, fysik og kemi, og når du selv udforsker naturen ud fra
dine egne udtænkte eksperimenter. Du vil få en ny forståelse
for din omverden og for den indflydelse naturvidenskaben
har på dig og samfundet.

I matematik arbejder vi både med faget som redskab til at
skabe modeller og forstå naturen, men også med fagets egen
indre logiske struktur. Med Fysik A i studieretningen kommer
du tidligt til at arbejde med komplekse problemstillinger,
hvor matematiske redskaber er centrale, og du vil oparbejde
kompetencer til at løse opgaver på videregående naturvidenskabelige uddannelser.

Du vil få rig mulighed for at blive udfordret i nationale og
internationale konkurrencer, workshops og talentforløb, og
gennem ekskursioner og samarbejde med KU og DTU og
erhvervslivet vil du opleve, hvad der rører sig uden for gymnasiets mure.

GCP-studierejsens destination er valgt ud fra et stærkt fokus
på science. Boston har en høj koncentration af det bedste og
mest innovative inden for videnskab, og vi besøger bl.a. både
Harvard og MIT.

MATEMATIK A + FYSIK A + KEMI B

TO FRIE VALGFAG PÅ C-NIVEAU i 3.g

I stedet for et af valgfagene på C-niveau, kan
man vælge at løfte et eksisterende fag til højere
niveau.

rysensteen.dk/ansoegere

Mere information på hjemmesiden:
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Matematik A, bioteknologi A med Fysik B
Science og bioteknologi
Studieretningen har fokus på genteknologi og arvelighed
– miljø og ressourcer – statistisk modellering. Du vil lære at
beskrive og forstå, hvordan bioteknologi anvendes i industrien i et videnssamfund. Du kommer til at arbejde bredt
med emner fra biologi, kemi, fysik og matematik. Aktuelle
emner af bl.a. etisk karakter vil indgå i undervisningen, fx
genterapi på mennesker og brug af stamceller til behandling
af diabetes. Globale problemstillinger inddrages også, fx brug
af gensplejsning i landbruget til at dække verdens fødebehov
og potentielle pandemier som ebola.
I det daglige arbejde med eksperimenter i skolens laboratorier vil du blive udfordret på kreativitet og selvstændighed.
Vi har både herhjemme og under GCP-studierejsen, løbende
samarbejde med forskningsinstitutioner og virksomheder,
fx innovativ udvikling af hjernemedicin, foredrag og eksperimenter på KU og DTU, fx test af gensplejsede planter.
Gennem arbejdet med emnerne vil du få indsigt i, hvordan
sciencefagene udnyttes i et moderne samfund, og hvilken
betydning de har for globaliseringen.

MATEMATIK A + BIOTEK A + FYSIK B
TO FRIE VALGFAG PÅ C-NIVEAU i 3.g
I stedet for et af valgfagene på C-niveau, kan
man vælge at løfte et eksisterende fag til højere
niveau.
Mere information på hjemmesiden:

rysensteen.dk/ansoegere

Matematik A, Fysik B og Kemi B
Almen Science

Denne studieretning er for dig der har interesse for de klassiske naturvidenskabelige fag fysik og kemi, der er i fokus
i denne studieretning. Samarbejdet med matematik har
stor betydning, da matematiske modeller ofte anvendes
i fagene, fx til at skabe sammenhæng, når man har store
datamængder. Temaer man beskæftiger sig med i studieretningen kan fx være alternative energikilder som bioethanol
og kernekraft, naturlige og syntetiske farvestoﬀer, udvikling
af medicin, raketter og raketbrændstof, mm. I et tema med
raketter og raketbrændstof kan kemi arbejde med sammensætningen af brændstof og katalysatorer, fysik med Newtons
love og de kræfter der virker på raketten under opsendelsen
og matematik med hvordan man kan beregne en bevægelsesbane for raketten vha. matematiske modeller. Vi har både
herhjemme og under GCP-studierejsen løbende samarbejde
med forskningsinstitutioner og virksomheder, fx foredrag og
eksperimenter på KU og DTU, om nanoteknologi, innovative
metoder til ølbrygning, etc. Studieretningen giver mulighed
for at løfte både de naturvidenskabelige fag i studieretningen samt fremmedsprog til A-niveau.

MATEMATIK A + FYSIK B + KEMI B

ET VALGFAG PÅ C-NIVEAU i 2.g

TO VALGFAG i 3.g

• Et obligatorisk løft fra B til A
• Et frit valgfag på C-niveau – dette kan
erstattes af et løft af et eksisterende fag
til højere niveau.

rysensteen.dk/ansoegere

Mere information på hjemmesiden:
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Sprog på Rysensteen
Engelsk A, Spansk A
med Tysk Fortsætter B/Fransk Fortsætter B
I denne studieretning med Engelsk A, Spansk A og Tysk
fortsætter B/Fransk fortsætter B får du rig mulighed for at
udforske kulturer og kontinenter fra en sproglig vinkel ved
at arbejde med mange forskellige problemstillinger indenfor
samfund, politik, kultur og kunst. Sprog åbner døre og fungerer som brobygger mellem kulturer. Det skaber forståelse
mellem mennesker og giver adgang til det ægte kulturmøde.
Ligeledes er sprog et solidt fundament for at komme til at
arbejde med fx kultur, kommunikation, journalistik, oversættelse, uddannelse og forskning efter gymnasiet.
Både i Europa og på verdensplan tales der engelsk, fransk,
tysk og spansk, og gode sprogfærdigheder er vigtigt for store
dele af erhvervslivet, ligesom du i dit videre uddannelsesforløb vil kunne drage nytte af dine sprogkundskaber.

Mens du allerede har et vist kendskab til engelsk og tysk/
fransk fra dine år i grundskolen, møder du et helt nyt sprog
– spansk, der bygges op fra grunden. Gennem samarbejdet
med vores partnerskole i Madrid får du rig lejlighed til at
blive klogere på kultur, historie og samfundsforhold i de
spansktalende lande. Og gennem udvekslingsbesøg i Spanien
og modtagelse af spanske elever på Rysensteen træner du
sproget i naturlige omgivelser.

Muligheder for udveksling med Tyskland
og Frankrig

I 2.g tilbyder vi udveksling med jævnaldrende elever fra
henholdsvis Tyskland og Frankrig. Du vil i den forbindelse
både modtage en tysk eller fransk elev i dit eget hjem, og du
vil rejse til Dortmund eller Bretagne for at få indblik i den
tyske eller franske hverdag – naturligvis på “home-stay”. Et

udvekslingsophold er en fremragende mulighed for at træne
sproget i dets naturlige omgivelser og møde en anderledes
kultur. Mange får på denne rejse venner for livet.

Mulighed for at hæve tysk/fransk til
A-niveau:

Du har mulighed for at hæve dit 2. fremmedsprog til Aniveau og raﬃnere og forfine dit sprog i 3.g og afslutte
gymnasiet med 3 sprogfag på A niveau.

ENGELSK A+SPANSK A
+TYSK B/FRANSK B

ET OBLIGATORISK VALGFAGSLØFT FRA
C TIL B i 2.g

TO VALGFAG i 3.g
• Et valgfag på C-niveau
• Et obligatorisk valgfagsløft fra C til B eller
B til A

Mere information på hjemmesiden:

rysensteen.dk/ansoegere
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Musik på Rysensteen
Musik A, Engelsk A
I denne studieretning bliver musik en central del af dit gymnasieliv. Vi skal både spille og synge – analysere og forstå.
Vi arbejder med musikkulturer ved at læse, se film og rejse
ud på besøg, hvor vi oplever og deltager aktivt i de kulturer
vi møder. Musik og engelsk vil i kombination med de øvrige
fag være med til at give en solid faglig ballast. I engelsk
vil der være fokus på det sproglige, ligesom der arbejdes
med kulturelle, historiske og samfundsmæssige aspekter i
destinationslandet og den globaliserede verden som helhed.
I musik lægges der vægt på det kunstneriske, analytiske og
performative, så vi samlet set opnår kompetencer, der åbner
døre til det meste af verden.
I 3g rejser musikstudieretningen til Buenos Aires og Bahia
Blanca i Argentina. Begge byer giver exceptionelle muligheder for både at opleve og udøve musik. Buenos Aires
betegnes af mange som tangoens fødeby, men byder ud
over denne indlysende musik også på alt fra argentinsk rock
til sydamerikansk jazz, argentinsk electronica og traditionel

På Rysensteen gør vi meget for at musikstudieretningen
løbende er i kontakt med særligt det københavnske
musikmiljø. Derfor arrangerer vi alt fra workshop-forløb
til koncerter, foredrag, temadage, artisttalks og masser af
koncertbesøg. Mange kendte musikere har gennem årene
været på scenen og på den måde været med til at inspirere
musikeleverne på Rysensteen.

folklore. Mange koncerter er gratis og publikumskulturen er
en anden end herhjemme hvilket er yderst lærerigt. I Bahia
Blanca samarbejder vi med det lokale musik-konservatorium,
som også rummer en musikskole i mere traditionel forstand.
Her afholder vi typisk et par workshops og foredrag, ligesom
der er mulighed for at stifte unikt bekendtskab med den
lokale musik.

En gymnasiehverdag på denne studieretning vil give dig
et særligt fællesskab, skærpe din lydhørhed over for andre,
udfordre dig personligt, styrke din kulturelle bevidsthed og
udvikle dine samarbejdsevner.

traditionelt har en fremtrædende rolle. Men der er også
jævnligt musikcafeer, hvor elever på kryds og tværs af
klasser og årgange spiller for og med hinanden, Rys-Kor og
studieretningskor, sangskrivningsworkshops samt mulighed
for at spille i band. Dette kan gøres både med hjælp fra
lærere og på egen hånd, da det er muligt at få adgang til
skolens faciliteter uden for skoletiden.

Som musikelev på Rysensteen Gymnasium kan du uden
for undervisningen være aktiv på en lang række forskellige
måder og niveauer. Et af flagskibene er skolens elevproducerede musical, hvor eleverne fra musikstudieretningen

MUSIK A + ENGELSK A

ET VALGFAG PÅ C-NIVEAU i 2.g

TO VALGFAG i 3.g

• Et obligatorisk løft af naturvidenskabeligt
fag til B

• Et frit valgfag på C-niveau

I stedet for valgfaget på C-niveau, kan man vælge

at løfte et eksisterende fag til højere niveau.

rysensteen.dk/ansoegere

Mere information på hjemmesiden:
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NORA danner
rammen for en
dannende skolekultur
Med udgangspunkt i Rysensteen Gymnasiums mangeårige værdigrundlag, hvor respekt for den enkelte og
fællesskabet står helt centralt, er NORA blevet en integreret del af skolens liv. NORA står for

Nysgerrighed,
Ordentlighed,
Rummelighed
Ansvarlighed
og rummer i al sin korthed de bærende værdier på skolen og
forsøger at favne den stemning, som af mange elever også
kaldes Rys-ånden. NORA er Rysensteen! Vi forventer derfor
også, at alle – elever som ansatte – lever op til de fire centrale
værdier i deres møde med hinanden og med den omverden,
de møder gennem besøg i ind- og udland. Gennem et målrettet arbejde med NORA i hverdagen søger vi at styrke eleverne
til et aktivt og empatisk medborgerskab i såvel de nære tilknytninger som i de større og mere overordnede fællesskaber.

NORA og de særlige udfordringer i den
digitale verden

Moderne fællesskaber eksisterer ikke kun i det fysiske rum.
Tværtimod kommunikeres der som aldrig før digitalt – ikke
mindst på de sociale medier. På Rysensteen Gymnasium
arbejder vi målrettet med at bringe NORA ind i den digitale
verden og med at sætte fokus på digital dannelse. Rysensteen
Gymnasium arbejder på 3. år med et helskoleprojekt, der har

fokus på, hvordan vi påvirker og påvirkes af kommunikation
i det digitale. Gennem oplæg udefra og debatter i klasser
og mellem årgange sætter vi løbende fokus på etik, adfærd
og sikkerhed på nettet generelt og på de sociale medier
specifikt. Rysensteen Gymnasium har sit eget etiske kodeks
for digital adfærd , som er blevet til i et samarbejde mellem
elever, lærere og ledelse. Heraf fremgår hvilke retningslinjer
der er for brug af digitale hjælpemidler i klasserummet samt
anvisninger til god digital adfærd generelt. Senest har 1. og
2.g klasserne haft besøg af journalist og videnskabsfilosof
Søren Hebsgaard, der på baggrund af en undersøgelse af
Rysensteener-elevernes digitale vaner og uvaner inspirerede
de to årgange til debatter på tværs af klasser. Arbejdet med
NORA i det digitale understøttes af Rysensteens egne digitale
elev-ambassadører, der i hverdagen inspirerer til en sund
adfærd på nettet og giver anvisninger til, hvordan man kan
få hjælp, hvis “uheldet er ude”.

Fællesskaber og elevinvolvering

På Rysensteen Gymnasium er fællesskabet naturligt funderet
i undervisningen og i alle de aktiviteter, der foregår omkring
det faglige. Således er klassen en hel central enhed, hvor
fællesskabet søges opbygget gennem diverse inkluderende
tiltag og aktiviteter. F.eks. arbejder vi med faste makkerskaber og makkerskabsgrupper i begyndelsen af skoleforløbet
for at understøtte, at ingen elever føler sig “udenfor”. Vigtige
temaer, der vedrører klassen og skolemiljøet drøftes løbende
i klassens timer, som alle klasser har i deres skema fordelt
henover året.

Overordnet set kan man skelne mellem forskellige typer af
fællesskaber, der er med til at definere vores skolekultur; de
små fællesskaber, de samlende fællesskaber og de særlige
fællesskaber.

De små fællesskaber

Klassen definerer helt naturligt det faglige fællesskab, og
mange elever ser efter de første måneder i et grundforløb
frem til at at komme i deres studieretningsklasse og begynde
på deres studieretningsforløb. For at skabe en ansvarlig
klassekultur drøfter alle 1.g-klasser i begyndelsen af deres
studieretningsforløb en fælles ramme for samvær – både når
det gælder undervisningssituationen i en skolemæssig sammenhæng, og når det gælder socialt samvær uden for skolen.
F.eks. udformer hver klasse en “Fest-med-stil” guide, som er
tænkt som retningslinjer for ansvarligt samvær i forbindelse
med fester. Med klassen deler man faglige udfordringer og
sejre, med klassen besøger man byens mange tilbud og med
klassen rejser man på GCP-rejsen nysgerrigt ud og møder det
fremmede – noget der i den grad er med til at styrke klassens
fællesskab.

De små selvstyrende elevudvalg er rummelige fællesskaber
bygget op omkring særlige interesser. Der er tradition for,
at elever nedsætter udvalg og inviterer andre elever til at
deltage omkring en fælles interesse. Her møder vi f.eks. Rysvikingerne (en gruppe af elever, der vinterbader), Filmudvalget,
der med jævne mellemrum viser film i Rysensteens egen lille
biograf på Flæsketorvet – “Flæskegrafen” og Brætspilsudvalget, hvor der dystes i alt fra Backgammon til Ludo.

De samlende fællesskaber

I arbejdet med at skabe en sammenhængende skolekultur
spiller de samlende fællesskaber en meget vigtig rolle. Disse
fællesskaber finder vej såvel i undervisningssammenhænge
som i relation til de mange aktiviteter, der tager afsæt i Rysensteen som en organisatorisk enhed.

I forbindelse med undervisningen udfordrer oplægsholdere
med mellemrum eleverne på en eller flere årgange med
perspektiver på alt fra FN’s 17 verdensmål til konsekvenserne
af uhensigtsmæssig indtagelse af rusmidler og elevernes
egen digitale adfærd. Ofte bruges disse oplæg som afsæt til
drøftelser på tværs af klasser og årgange i den ramme, som vi
kalder “studieretningsvenner”.
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Elevrådet står stærkt på Rysensteen med repræsentanter fra
alle klasser. Elevrådet drøfter forhold af betydning for eleverne og samarbejder med skolekulturudvalget. Hvert efterår
arrangerer Elevrådet en weekendtur for medlemmerne, hvor
årets indsatser aftales.
Morgensamlingerne samler hele skolen i DGI-byen med jævne mellemrum. Her sørger et morgensamlingsudvalg bestående af lærere og elever for, at der udveksles informationer
og underholdende indslag – altid indledt af en fællessang. På
tilsvarende vis sørger Rysensteens eget skoleblad “Kanylen”
for at samle historier fra skolen til glæde for alle.
Gennem hele skoleåret trækker DGI-byens mange faciliteter
fredag eftermiddage en stor gruppe elever på kryds og tværs
af klasser og årgange til at deltage i diverse idrætsaktiviteter
i forbindelse med “frivillig idræt”. For mange elever er det
den helt rigtige måde at starte weekenden på. Der tilbydes
f.eks. volleyball, basketball, badminton, fodbold og dans – og
man møder bare op!
Rysensteen tilbyder lektiecaféer et par gange om ugen. Her
samles elever for at arbejde med det faglige i grupper eller
enkeltvis, og her er der mulighed for at få hjælp til de skriftlige opgaver af nogle af skolens dygtige lærere.

Skolen har selvfølgelig også et festudvalg, der planlægger
og gennemfører elevfesterne – naturligvis i samarbejde med
ledelsen – og et kælderudvalg, der sørger for indretning og
vedligeholdelse af Rysensteens legendariske elevkælder til
glæde for alle elever. Det er også elevkælderen, der er det
naturlige samlingssted om fredagen i frokostpausen, hvor
“Mamse-drengene”, der består af to 3.g-elever, serverer et
godt og billigt måltid mad til sultne Rysensteenere.

De særlige fællesskaber
– talentprogrammer og frivillighed
Talentudvikling

På Rysensteen Gymnasium arbejder vi målrettet med at
stimulere elever med et særligt fagligt overskud. Vi tilbyder
fx Akademiet for talentfulde unge – ATU, Masterclasses,
konkurrencer og talentprogrammer, som man kan udtages
til eller blot deltage i. Blandt disse tilbud finder man også
Rysensteens egen musical, som er en hel unik mulighed for at
udvikle de mange kreative talenter på skolen. Dette talenttilbud er elevstyret og bygger bro mellem årgange og klasser.

Allerede i første halvdel af 1.g har man som elev på Rysensteen Gymnasium mulighed for at deltage i et udvekslingsprogram med vores partnerskole i Haag i Holland. 12 hollandske og 12 danske elever samarbejder her om et projekt,
hvor eleverne undersøger ligheder og forskelle mellem de to
kulturer med udgangspunkt i en bestemt problemstilling.

På Rysensteens hjemmeside www.Rysensteen.dk kan man
se en lille film, hvor nogle af vores elever fortæller om deres
erfaringer med forskellige talentaktiviteter, og bagerst i
denne brochure finder man en oversigt over de forskellige
talentaktiviteter, som Rysensteen på nuværende tidspunkt er
involveret i.

Frivillighed

For at understøtte de mange Rysensteenere, der ønsker at
udmønte deres medborgerskab konkret i hverdagen, har
vi forskellige samarbejdspartnere lokalt. F.eks tilbyder en
gruppe af vores elever hjælp til udsatte børn i særlige lektiecaféer, mens andre en gang om ugen cykler med plejehjemsbeboere fra Plejecentret Bryggergården under projekt
“Vind i håret” eller “Cykling uden alder”. Dertil kommer, at
Rysensteens elever altid er meget stærkt repræsenteret i de
store landsindsamlinger – senest i Røde Kors-indsamlingen
7.oktober, hvor Rysensteener-elever lavede et så flot resultat,

at Røde Kors kvitterede med is til alle elever. På en fællessamling i november fejrede vi alle de frivillige ved et hyggeligt
arrangement med forskellige oplæg om, hvad det giver os
mennesker at deltage i frivilligt arbejde. I den forbindelse
sponserede Frivillighedscenter Vesterbro en kæmpestor og
meget lækker lagkage.

En frivillig fortæller

“Jeg synes, at ‘Cykling uden alder’ er en inspirerende organisation, der giver mulighed for både at mærke, men også for
at give en vis frihed til de ældre, som man cykler med. Det
handler ikke kun om at cykle, men også om at lære mennesker at kende. På den måde danner man bånd med nye
mennesker. Samtidig er det hyggeligt, og man får en del
historier indenbords. ‘Cykling uden alder’ gavner både dig
selv og andre.”

Josephine 2.s
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• Juvenes Translatores

• Sprogcamp

• Haag-udveksling 1.g

• Forskerspirer

• Turbo

• Akademiet for talentfulde unge – ATU

• Model European Parlament – MEP

• Model United Nations – MUN

• Rysensteens Musical

• Masterclass i sprog

• Drama-masterclass

• Georg Mohr – matematikkonkurrence

• Fysik OL

• Drughunter-dysten

• EUSO – Science OL

• Science Talent – Sorø

• Chinese Bridge

Oversigt over talentudvikling på Rysensteen
skoleåret 2018/2019

• Historiekonkurrence
• International Language – IL

DU SKABER RYSENSTEEN

RYSENSTEEN SKABER DIG

SAMMEN SKABER VI FREMTIDEN

Rysensteen Gymnasium
Tietgensgade 74
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