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Indledning og resume 
For nu femte gang, samles Rysensteen Gymnasiums resultater i dette ressourceregnskab. Formålet er 

at samle resultater for en række centrale parametre og dermed give overblik over udviklingen.  

 

Som de tidligere år gælder det, at de data, som stammer fra spørgeskemaundersøgelser, er skaffet ved 

at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse for alle skolens elever. Spørgeskemaet er blevet besvaret 

i et modul styret af en lærer, så den smule frafald, der har været, kan alene tilskrives, at nogle elever 

har været fraværende i det pågældende modul. Det må derfor opfattes som ganske pålidelige data. 

 

Efter et svagt faldende søgetal i 2013 og 2014 er søgetallet fra 2015 til 2018 steget markant, og til det 

højeste niveau nogensinde i 2018. 171 ansøgere har i 2018 søgt os med henvisning til vores profil, og 

af disse er alle 171 blevet optaget. De 42 af disse 171 ville dog være blevet optaget i henhold til 

afstandskriteriet under alle omstændigheder, og dermed har vi optaget 129 elever ud af i alt 377 

elever i henhold til profilansøgninger.  

 

Vores samlede karakterniveau har de foregående tre år har ligget i niveauet mellem 8,5 og 8,8, med 

2015 som det hidtil højeste gennemsnit. I 2018 blev det samlede eksamensresultat 8,9, hvilket er det 

højeste niveau nogensinde og 1,5 karakterpoint over landsgennemsnittet for 2017 på 7,4 (tal for 

landsgennemsnittet for 2018 offentliggøres først i det sene efterår). Vores karaktergennemsnit for AT 

steg i 2018, med 0,4 karakterpoint til 9,9, som dermed fortsat er betragteligt over landsgennemsnittet 

fra 2017 på 8,1. SRP-karakteren er med 9,7 på det højeste niveau i 5 år og er steget næsten et 

karakterpoint de sidste to år. Niveauet ligger mere end 2 karakterpoint over landsgennemsnittet fra 

2017. 

 

Antallet af studenter med fem A-niveaufag er faldet fra 117 til 105 fra 2017 til 2018. Det kommer dog 

på baggrund af en årrække med stigende tal og der er ligeledes 5 elever der opnår 6 A-fag. På 

landsplan gjaldt det ifølge UVMs opgørelse i 2016, at 24% af studenterne får bonus for fem A-niveau - 

for Rysensteen er det tal i 2017-18 på 33% - dvs. en andel der er næsten 40% større. 
 

Det høje faglige niveau hænger naturligvis også sammen med, at vi tiltrækker et elevklientel med god 

karaktermæssig og socioøkonomisk baggrund. Når man opgør den socioøkonomiske 

referencekarakter, fremgår det, at vores samlede løfteevne for sommereksamen 2017 (tallene for 

dette års eksamen foreligger først i det sene efterår) er på 0 for det samlede eksamensresultat - hvilket 

er det samme som sidste år. Så vi klarer os med andre ord gennemsnitligt i forhold til at skabe 
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resultater med de socioøkonomisk velstillede elever, vi har. Vores løfteevneberegning er baseret på 

eksamenskaraktergennemsnittet fra 2017 på 8,6, som var 1,2 karakterpoint over landsgennemsnittet 

på 7,4, hvilket altså var forventeligt. Hvis man opgør løfteevnen i et treårigt perspektiv, for at 

neutralisere årlige udsving, løfter vi 0,1 og klarer os altså bedre end forventeligt.  

 

Der er fem af de undersøgte fag (Dansk A skriftligt og mundtligt, Engelsk A skriftligt, Spansk A skriftlig, 

Matematik B skriftligt), hvor vores elever klarer sig signifikant bedre end sammenlignelige elever 

andre steder i et et-årigt perspektiv. Til gengæld er resultaterne for Matematik A skriftligt og Tysk B 

signifikant dårligere. I et treårigt perspektiv er billedet nogenlunde det samme. Her er det fortsat 

Dansk A mundtligt og skriftligt og Spansk A skriftligt, der ligger signifikant højere end forventet, og 

Tysk B og Matematik A skriftligt, der ligger signifikant under det forventede niveau. Men også 

Samfundsfag A skriftligt ligger i et treårigt perspektiv signifikant højere end det forventede niveau. 

 

Som de foregående år kan vi fastholde et generelt tilfredsstillende fraværsniveau og ikke mindst 

frafaldsniveau. 

 

3.g’ernes evaluering af uddannelsens kvalitet tegner et billede af ret tilfredse elever, både når det 

kommer til den generelle tilfredshed med gymnasieforløbet og med undervisningens kvalitet. 80% er 

enten tilfredse eller meget tilfredse med det samlede treårige forløb, hvilket et mindre fald på 4 

procentpoint i forhold til 2017. 86% udtrykker desuden enten tilfredshed eller meget tilfredshed med 

undervisningens kvalitet. Dette er et mindre fald på tre procentpoint i forhold til 2017 og en stigning 

på to procentpoint i forhold til 2016.  

 

I forhold til 3.g’ernes syn på, om GCP-programmet lever op til sit formål, forholder næsten halvdelen 

(43%) sig positivt til dette spørgsmål. Det er en mindre tilbagegang på fem procentpoint i forhold til 

2017 og næsten identisk med tallene fra 2016. Kun 15% udtrykker en egentlig negativ holdning i 

forhold til dette spørgsmål. Samlet er der dog efter en årrække med positiv udvikling sket en mindre 

tilbagegang i elevernes syn på, om GCP-programmet lever op til sit formål. 

 

Ligesom de sidste år rettes der størst kritik mod arbejdsbyrden, som af ca. halvdelen af 3.g’erne 

angives som for hård, og også fordelingen af arbejdsbelastningen kritiseres. 
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Rysensteens profil og ansøgerprofil 
I dette kapitel beskrives indledningsvis skolens uddannelsesmæssige profil samt en profil af 

medarbejderne. Derefter beskrives antallet af elevansøgere og begrundelser for at søge ind på skolen, 

og endelig beskrives elevernes tilfredshed med deres overgang fra grundskolen til Rysensteen. 

 

Rysensteens vision 
Skolens vision blev skabt tilbage i 2008 og er udgangspunktet for alle tiltag og strategier på 

Rysensteen Gymnasium. Visionen indeholder følgende fire hjørnesten: 

 

Viden 

Rysensteen er kreativ faglighed. Viden med globale ambitioner. 
 

Læring 

Vi skaber fremtiden i et engagerende læringsmiljø med mod til forandringer. Vi stiller krav. Vi står 

på tæerne. Alle skal lære. 
 

Demokrati 

Elever, lærere og ledelse former hverdagen i et levende demokrati, der skærper ansvar og 

medindflydelse. 
 

Fællesskab 

Vi fastholder det varme fællesskab, der bygger på tryghed, originalitet og rummelighed – med plads 

til at forme sig selv sammen med andre – i en intens atmosfære, der gør det spændende at lære. 

 

Der er for skoleåret 2018-2019 planlagt en revidering af den ovenstående vision. 

 

Rysensteens værdigrundlag 

Rysensteens værdigrundlag lyder: 

“På Rysensteen Gymnasium vil vi sikre et åbent og demokratisk miljø i en hverdag med fokus på faglig 

fordybelse inspireret af nysgerrighed og engagement. 

Ansvar for helheden og respekt for mangfoldigheden er forudsætningerne for et undervisningsmiljø til 

gavn og glæde for alle. Vi vil fastholde klassen som fagligt og socialt samlingspunkt og sikre progression i 

udviklingen af de faglige, studieforberedende og personlige kompetencer, både i de enkelte fag og i de 
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tværfaglige projekter. 

Vi vil være åbne overfor den udvikling der er i samfundet og i verden, både når det handler om at søge 

inspiration til det daglige arbejde på skolen, og når vi tager på ekskursioner, udvekslingsrejser og 

studieture. 

Sammenhængen mellem indflydelse og ansvar er vigtig for en velfungerende skole med plads til alle, 

derfor lægger vi vægt på, at de formelle demokratiske beslutningsstrukturer er tydelige. 

Endelig lægger vi vægt på at opretholde en fordomsfri dialog, som skaber et åbent og ligeværdigt forhold 

mellem alle på skolen, og således er forudsætningen for et både fagligt og socialt godt miljø på skolen.” 
 

Derudover drøftede vi i skoleåret 2014-15 en række nye værdier, som vi ønsker at fastholde og 

fremme. Efter en proces med drøftelser i HHF (se afsnittet “Skolens pædagogiske og organisatoriske 

indsatsområder” for beskrivelsen af hvad HHF er) og lærerkollegiet blev det besluttet at værdierne 

skulle være: nysgerrighed, ordentlighed, rummelighed og ansvarlighed - i daglig tale husket som 

NORA.  

Rysensteens profil – Global Citizenship Programme  
Rysensteen Gymnasium har etableret en international profil, som betegnes Global Citizenship 

Programme eller ”Medborgerskab og Verdensborgerskab”. Programmet er et særligt 

omdrejningspunkt for almendannelsen og udvikler elevernes medborgerskabsforståelse og 

internationale kompetencer, hvilket styrker deres muligheder for at begå sig i en stadig mere 

kompleks globaliseret verden. Der er både tale om at udvikle kompetencer til at handle som ansvarlige 

verdensborgere med øje for kulturelle forskelligheder, og om at stimulere til studier og arbejde i 

udlandet.  

 

Profilen bygger på det stærke elevengagement, der har hersket gennem mange generationer af 

gymnasieelever på skolen, og som har skabt en medindflydelseskultur, hvor ikke mindst et markant 

samfundsengagement i dag gør sig gældende. Profilen søger at stimulere og udbygge dette 

engagement og skaber et særligt læringsmiljø, hvor samfundsengagerede unge har mulighed for at 

arbejde inden for rammerne af et ”demokratisk laboratorium” med et globalt udsyn. I skoleåret 2014-

15 godkendte undervisningsministeriet vores ansøgning om at blive profilgymnasium og 

blåstemplede dermed vores indsats som noget ekstraordinært; dermed er Rysensteen landets tredje 

profilgymnasium.  

 

Med udgangspunkt i vores GCP-profil og de politisk bebudede besparelser i gymnasiesektoren 

formulerede vi i 2015 en strategi for Rysensteen Gymnasium 2015-2020, som danner rammen om de 



 
 
 
 

8 

forskellige handleplaner, der igennem vores organisationsstruktur implementeres i det kommende 

skoleår. Se mere i afsnittet om “Skolens pædagogiske og organisatoriske indsatsområder”. 

Ansøgertal 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Alle 459 411 402 502 490 536 552 

Overliggere fra sidste års ansøgning 13 18 17 50 46 47 47 

Eksklusiv overliggere 446 393 385 452 444 489 505 

Heraf ansøgere i henhold til GCP-profil - - - 102 130 129 171 

 

Efter et svagt faldende søgetal i 2013 og 2014 er søgetallet fra 2015 til 2018 steget markant, og til det 

højeste niveau nogensinde i 2018. Som det fremgår, har 171 i 2018 søgt os med henvisning til vores 

profil, og af disse er alle 171 blevet optaget. De 42 af disse 171 ville dog være blevet optaget i henhold 

til afstandskriteriet under alle omstændigheder, og dermed har vi altså optaget 129 elever ud af i alt 

377 elever i henhold til profilansøgninger, som ikke ville være kommet ind uden vores 

profilgodkendelse.  

Elevernes begrundelser for og årsager til at søge Rysensteen 

 
Kilde: 1.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2018. Eleverne har kunnet sætte flere krydser. 

 

Det fremgår af grafen, at skolens ry, internationale profil og fagsammensætningen i studieretningen er 

de vigtigste årsager til at søge ind på Rysensteen, hvilket ligger i tråd med de sidste års resultater. Det 

er glædeligt, at den internationale profil har stabiliseret sig som en vigtig faktor. 
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Studieretningsoprettelse 

 
Kilde: UVM, Uddannselsesstatistik.dk 

 

Som det fremgår, har den store søgning mod vores samfundsfagligt orienterede studieretninger 

resulteret i en overvægt i oprettelsen af dem, og det billede har været stabilt gennem flere år. 

Sammenlignet med landets øvrige gymnasier har vi derfor væsentligt flere elever på samfundsfaglige 

studieretninger og tilsvarende færre på naturvidenskabelige. 

Medarbejderprofil 

Lærernes arbejdstid 

For at kunne følge op på den politiske målsætning om at øge den andel af gymnasielærernes 

arbejdstid, der anvendes sammen med elever til direkte læringsformål, har Undervisningsministeriet 

bedt alle landets gymnasier om at indsamle data. Data er på Rysensteen Gymnasium indsamlet fra 
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årsopgørelserne i Lectio samt lærernes individuelle tidsregistreringer. Det er over for lærerne blevet 

præciseret, hvordan tidsregistreringerne skal udfyldes, hvis de skal kunne bruges til 

dataindsamlingen. Hos lærere hvor registreringen af en eller anden grund er mangelfuld foretages 

skøn eller faktorberegning. 

Opgørelsesmetoden blev i skoleåret 2016/17 ændret for at sikre et mere korrekt resultat, der er 

sammenligneligt med andre skoler. Derfor er data fra tidligere år fjernet fra ressourceregnskabet. 

Værdien for indikator 1, som kan forstås som den enkelte lærers direkte undervisningstid ligger på 

30,69% af den samlede arbejdstid. Til sammenligning var dette tal for de øvrige 17 skoler i 

Gymnasiefællesskabet i skoleåret 2015/16 23,64%. Det har ikke været muligt at finde nyere tal til 

sammenligning. Den kraftige stigning i procentandelen for KPI1 skal primært forklares ved en generel 

effektivisering, samt at der med indførelsen af den nye gymnasiereform er fokus på, at antallet af 

moduler pr. hold forøges i ft. den tidligere reform. Det er forventeligt, at en tilsvarende stigning 

fremover ikke vil kunne observeres, da den store stigning i dette skoleår imødekommer en stor del af 

de udmeldte besparelser. Tallet for indikator 2, som dækker over alle øvrige aktiviteter med elever 

end almindelig undervisning (fx SRP-vejledning), er faldet fra 7,45% af den samlede arbejdstid i 

2016/17 til 6% i 2017/18. Til sammenligning var tallet for de andre skoler i Gymnasiefællesskabet 

2015/16, 4,90%. Det lille fald kan skyldes at fokus er lagt på de aktiviteter der indgår i indikator 1. 

Forventningen til tallene for indikator 1 og 2 i det kommende skoleår er, at de vil stige, men med en 

lavere vækstrate, som følge af de generelle besparelser på gymnasierne. En større del af lærernes 

arbejdstid må derfor forventes at være sammen med eleverne. 

 

 Indikator 1* Indikator 2** 

2016/17 Rysensteen 25,57% 7,45% 

2017/18 Rysensteen 30,69% 6,0% 

2015/16 Gennemsnit for 
Gymnasiefællesskabet (excl. 
Rysensteen) 

23,64% 4,90% 

*: Lærernes elevsamvær i henhold til reglerne om uddannelsestid 

**: Lærernes andre former for elevsamvær med et direkte læringsformål 

Personaleomsætning 

I nedenstående tabel er personaleomsætningen målt i årsværk og ikke hoveder. Årsværk defineres 

som antal fuldtidsstillinger, vægtet for personens ansættelsesgrad, og om personen har været ansat i 

hele statistikperioden. I opgørelsen medtages kun fast periodelønnede ansatte. Årsværkene baseres på 
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lønanvisningen i statistikperiodens midterste måned, hvilket betyder, at der måles i maj, august, 

november og februar. Personaleomsætningen i procent udregnes ved at holde afgåede årsværk op 

mod det gennemsnitlige antal årsværk på året. 

 

Personaleomsætning 2017/18 

Personalekategori Årsværk Gns. 
årsværk 

Personale
- 

oms.pct. Afgået Tilgået Nettotilgang Uændret 

Lærere 6,6 9,6 3,0 76,5 84,6 7,8 

Kontorfunktionærer 0,0 2,8 2,8 2,7 4,1 0,0 

Specialarbejdere 
mm. 

0,0 0,0 0,0 3,8 3,8 0,0 

Pædagogiske ledere 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0 

I alt 6,6 12,4 5,8 87,1 96,6 6,9 

Kilde: Isola.modst.dk, “Personaleomsætning maj ‘17 til maj ‘18 

 

Personaleomsætningen for lærerne er i 2017/18 faldet til knap 8% mod ca. 14% de foregående tre 

skoleår.  Der har været en afgang på 6,6 STX ÅV i ‘17/’18, hvoraf 2 personer er gået på pension, mens 

de resterende personer har skiftet arbejdsplads. Nettotilgangen på 3,0 ÅV skyldes en vækst i antal 

klasser (fra 38 til 39). Blandt kontorfunktionærerne har der været en tilgang på 2,8 ÅV i årets løb. 

På landsplan har personaleomsætningen for lærere ligget på 10%, for kontorfunktionærer 9,2% og 

pædagogiske ledere 7,5%. 

Sygefravær og trivsel 

Rysensteen har de seneste år oplevet en stigning i sygefraværet. Det har derfor i skoleåret 2017/18 

været en del af en samlet strategi, at nedbringe sygefraværet, og her igennem forbedre den almene 

trivsel blandt medarbejderne på Rysensteen. Strategien er gennemført i et tæt samarbejde mellem 

ledelse, TR og SR. Vi har indført et system til monitorering af trivslen, kaldet HOWDY, som havde til 

formål at give ledelsen et overblik over den løbende trivsel. På trods af et ihærdigt arbejde for at få 

HOWDY til at blive en integreret del af praksis, er det ikke lykkedes at opnå en konstant 

tilfredsstillende svarprocent. Vi fortsætter derfor det samlede fokus på trivslen, med en tæt opfølgning 

fra ledelsen, men i et nyt regi, der endnu ikke ligger fast.  
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Yderligere er der indført en ny sygefraværspolitik, der sikrer ensartet opfølgning for alle ansatte fra 

nærmeste leder. 

Det samlede sygefravær for skoleåret 2017/18 sammenlignet med det foregående skoleår fremgår af 

nedenstående tabel. Det kan konstateres, at sygefraværet er faldet markant. Det er forventningen, at 

det fortsatte arbejde med trivselsmålinger og sygefraværspolitikken vil kunne fastholde den positive 

udvikling fremover. 

 

Gennemsnitligt sygefravær pr. Medarbejder, inkl. langtidssygefravær* 

Skoleår Antal årsværk Samlet antal 
fraværsdage 

Antal fraværsdage pr. 
medarbejder 

2016/17 108 1114 10,4 

2017/18 110 791 7,2 
Kilde: Moderniseringsstyrelsens LDV. *Langtidssygefravær defineres som 30 sammenhængende fraværsdage. 

 

Personalefordeling - fordelt på alder og køn 

Alder Antal personer Procentfordeling 

 Mænd Kvinder Begge Mænd Kvinder Begge 

25-29 år 2 5 7 4,7 9,8 7,4 

30-34 år 5 6 11 11,6 11,8 11,7 

35-39 år 5 12 17 11,6 23,5 18,1 

40-44 år 14 14 28 32,6 27,5 29,8 

45-49 år 9 7 16 20,9 13,7 17,0 

50-54 år 5 4 9 11,6 7,8 9,6 

55-59 år 1 2 3 2,3 3,9 3,2 

60-64 år 1 0 1 2,3 0,0 1,1 

Over 64 år 1 1 2 2,3 2,0 2,1 

I alt 43 51 94 100 100 100 
Kilde: Isola.modt.dk, “Personalefordeling fordelt på alder og køn”, status 2. kvartal 2018 
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På grafen herunder sammenlignes aldersprofilen blandt gymnasielærere på Rysensteen med tallene 

for landsplan. Heraf fremgår, at vi har et relativt ungt lærerkollegium med den største koncentration i 

aldersgruppen mellem 44 og 44 år. Til gengæld har vi meget få over 54 år. Der er generelt en lille 

overvægt af kvinder i lærerkollegiet på Rysensteen, men ellers må det konkluderes, at mænd og 

kvinder stort set er fordelt ligeligt på aldersgrupperne.  
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Årets uddannelsesmæssige resultater 
I dette kapitel beskrives indledningsvis antallet af studenter med 5 A-niveaufag. Herefter undersøges 

skolens eksamensresultater opgjort på årskarakterer, eksamenskarakterer og karakterer for SRP og 

AT. Dernæst undersøges studenterne fra Rysensteens optagelse på videregående uddannelser, 3g-

elevernes uddannelsesplaner og alle elevers gennemførelsesprocent og frafald i løbet af uddannelsen.  



 
 
 
 

15 

Antal studenter og studenter med 5 A-fag 

Klasser 2014 2015 2016 2017 2018   

A 
30 24 23 23 18 Antal studenter 

0 2 0 0 1 Elever m. 5 A-fag 

B 
30 23 19 24 21 Antal studenter 

0 1 3 2 2 Elever m. 5 A-fag 

C 
28 27 28 24 28 Antal studenter 

7 4 4 8 0 Elever m. 5 A-fag 

D 
27 24 26 23 26 Antal studenter 

27 24 26 23 26 Elever m. 5 A-fag 
(+2 m 6 A-fag) 

E 
27 24 28 26 27 Antal studenter 

4 4 5 4 4 Elever m. 5 A-fag 

F 
- - - - 26 Antal studenter 

- - - - 3 Elever m. 5 A-fag 

S 
30 24 19 28 27 Antal studenter 

24 1 1 8 4 Elever m. 5 A-fag 

T 
- - - 23 26 Antal studenter 

- - - 10 5 Elever m. 5 A-fag 

U 
- 26 27 29 26 Antal studenter 

- 26 27 29 26 Elever m. 5 A-fag 
(+3 m 6 A-fag) 

W 
29 27 27 25 23 Antal studenter 

4 3 8 9 6 Elever m. 5 A-fag 

X 
27 26 28 28 23 Antal studenter 

3 1 15 10 10 Elever m. 5 A-fag 

Y 
30 22 29 20 24 Antal studenter 

1 0 4 11 15 Elever m. 5 A-fag 

Z 
30 28 29 27 24 Antal studenter 

0 0 2 3 2 Elever m. 5 A-fag 
 

I alt 288 275 283 300 319 Antal studenter 

70 66 95 117 104 Elever m. 5 A-fag 
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Som det fremgår, er antallet af studenter med fem A-niveaufag svagt faldende i forhold til 2017. Det 

kommer dog på baggrund af en årrække med stigende tal.  Der er ligeledes nogle få (5 elever) der 

opnår 6 A-fag. På landsplan gjaldt det ifølge UVMs opgørelse i 2016, at 24% af studenterne får bonus 

for fem A-niveau - for Rysensteen er det tal i 2017-18 på 33%. 

Eksamensresultater 

Klasse Type 2015 2016 2017 2018 

  SKR MDT Eks SKR MDT Eks SKR MDT Eks SKR MDT Eks 

 

A 

Årskarakter 8,6 8,1 

8,0 

7,2 7,3 

7,1 

7,4 7,7 

7,6 

8,1 7,9 

8,3 Eksamensk

arakter 
7,6 8,4 6,4 6,9 7,9 7,5 8,1 8,5 

 

B 

Årskarakter 8,2 8,6 

9,1 

6,7 7,5 

7,6 

7,4 8,0 

7,7 

8,2 8,4 

8,8 Eksamensk

arakter 8,3 9,9 7,5 7,7 7,2 8,0 8,3 8,6 

 

C 

Årskarakter 8,1 8,4 

8,0 

8,9 8,6 

8,8 

8,5 8,6 

8,6 

8,5  8,2 

8,5 Eksamensk

arakter 7,4 8,5 7,6 9,1 8,4 10,0 8,6 8,5 

 

D 

Årskarakter 8,2 8,4 

8,4 

8,1 8,2 

8,4 

8,8 9,0 

9,1 

8,4 8,2 

8,9 Eksamensk

arakter 
7,1 9,7 7,4 8,7 8,7 9,7 8,2 9,3 

 

E 

Årskarakter 9,2 9,3 

9,3 

8,8 8,4 

8,6 

8,3 8,0 

8,0 

8,3 8,2 

8,8 Eksamensk

arakter 8,8 9,7 8,6 8,6 7,0 8,6 8,4 9,3 

 

F 

Årskarakter - - 

- 

- - 

- 

- - 

- 

8,5 8,3 

9,0 
Eksamensk

arakter 
- - - - - - 8,1 9,3 

 Årskarakter 7,7 8,2 8,5 7,3 7,7 8,1 8,6 8,5 8,7 8,9 8,7 9,1 
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S Eksamensk

arakter 8,2 8,7 7,5 8,8 8,2 10,5 8,2 9,3 

T 

Årskarakter - - 
 

- 

- - 
 

- 

8,8 9,6 

8,9 

9,4 9,1 

9,1 
Eksamensk

arakter 
- - - - 8,1 8,7 7,9 9,3 

U 

Årskarakter 9,5 9,6 

9,2 

8,5 8,7 

8,9 

9,5 9,6 
10,

0 

9,5 9,6 
10,

0 Eksamensk

arakter 8,5 9,8 7,8 9,0 9,5 10,8 8,6 10,3 

 

W 

Årskarakter 8,7 8,8 

9,1 

8,5 8,9 

9,1 

8,6 8,8 

8,6 

8,2 7,8 

8,6 Eksamensk

arakter 9,0 9,2 8,4 9,5 8,3 9,6 8,9 8,7 

 

X 

Årskarakter 8,4 8,9 

8,3 

8,9 9,2 

9,2 

8,8 8,7 

8,5 

9,5 9,4 

9,5 Eksamensk

arakter 
7,4 9,1 7,3 9,2 7,6 8,9 8,7 9,6 

 

Y 

Årskarakter 9,2 9,2 

9,0 

7,6 8,4 

8,1 

8,5 8,7 

8,4 

7,5 8,1 

8,1 Eksamensk

arakter 8,3 9,7 7,6 8,3 7,6 8,5 7,3 8,3 

 

Z 

Årskarakter 7,9 8,1 

7,7 

7,9 8,6 

8,7 

8,2 9,1 

8,6 

7,3 8,0 

8,5 Eksamensk

arakter 7,2 8,2 7,6 10 7,0 9,6 8,3 8,7 

Alle 

klasser 

Årskarakter 8,5 8,7 

8,8 

8,0 8,3 

8,5 

8,5 8,7 

8,6 

8,5 8,5 

8,9 Eksamensk

arakter 
8,0 9,2 7,6 8,7 8,0 9,2 8,3 9,1 

Landsgennemsnit - - 7,3 - - 7,4 - - 7,4    

 

Af tabellen fremgår det, at vores samlede karakterniveau i de foregående tre år har ligget i niveauet 

mellem 8,5 og 8,8, med 2015 som det hidtil højeste gennemsnit. I 2018 blev det samlede 
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eksamensresultat 8,9, hvilket er det højeste niveau nogensinde og 1,5 karakterpoint over 

landsgennemsnittet for 2017 på 7,4 (landsgennemsnittet for 2018 offentliggøres først i det sene 

efterår). 

Eksamensresultater for AT og SRP 

Klasse 
Eksamens- 

type 

2014 2015 2016 2017 2018 

Eksamens- 

resultat 

Eksamensr

esultat 

Eksamensr

esultat 

Eksamensr

esultat 

Eksamensr

esultat 

A 
AT 8,8 10,3 8,3 8,7 8,4 

SRP 9,5 9,9 6,9 8,6 9,6 

B 
AT 7,6 10,5 10,0 8,1 10,0 

SRP 7,7 9,0 7,2 8,8 10,1 

C 
AT 11,4 9,3 10,3 10,5 9,7 

SRP 9,6 9,0 9,2 9,6 9,1 

D 
AT 9,2 10,3 9,2 10,7 10,5 

SRP 9,3 8,4 8,6 9,7 9,7 

E 
AT 9,8 10,6 9,5 8,4 10,4 

SRP 9,5 9,8 9,3 8,3 10,2 

F 
AT - - - - 10,5 

SRP - - - - 9,7 

S 
AT 8,5 10,0 10,6 10,5 10,3 

SRP 7,9 8,6 9,6 9,8 9,7 
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T 
AT - - - 8,2 9,3 

SRP - - - 9,1 8,9 

U 
AT - 11,0 9,6 11,3 10,7 

SRP - 10,5 9,9 10,9 10,4 

W 
AT 9,9 11,0 10,9 9,7 9,3 

SRP 9,6 9,9 9,2 10,0 10,1 

X 
AT 9,4 9,6 10,2 10,5 10,7 

SRP 9,2 8,7 9,8 8,5 10,3 

Y 
AT 10,3 10,7 8,9 7,7 9,0 

SRP 9,3 10,4 8,1 7,9 8,0 

Z 
AT 9,1 10,3 9,5 9,9 10,5 

SRP 8,8 9,1 9,1 9,3 9,7 

Alle 

klasser 

gennemsn

it 

AT 9,4 10,3 9,7 9,5 9,9 

SRP 9,0 9,4 8,8 9,3 9,7 

Lands- 

gennemsn

it 

AT 7,9 8,0 8,1 8,1  

SRP 7,3 7,4 7,5 7,6  

 

Karaktergennemsnittet for AT steg i 2018, efter et mindre fald i 2017, med 0,4 karakterpoint til 9,9, 

som fortsat er betragteligt over landsgennemsnittet på 8,1 (2017 tal da 2018 endnu ikke er opgjort). 

SRP karakteren er med 9,7 på det højeste niveau i 5 år og er steget næsten et karakterpoint de sidste 

to år. Niveauet ligger mere end 2 karakterpoint over landsgennemsnittet fra 2017. 

Landsgennemsnittet for 2018 kendes endnu ikke.  
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Karakterer i forhold til socioøkonomisk reference  
Nedenfor ses opgørelsen fra Undervisningsministeriet over skolens eksamenskarakterer og deres 

socioøkonomiske reference  

 

Socioøkonomisk reference opgjort for 2017
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Socioøkonomisk reference opgjort for tre år (2015-2017) 

 

 
Kilde: UVM:  

https://www.uddannelsesstatistik.dk/_layouts/15/ReportServer/RSViewerPage.aspx?rv:RelativeReportUrl=/Rapporter/Gymnasiale%20ud

dannelser/Socio%C3%B8konomiske%20referencer/10_SocRef_Hovedrapport.rdl 

 

Tallene for eksamensresultatet sommeren 2018 opgøres først i november 2018, så de ovenstående tal 

refererer til resultatet fra sommeren 2017. Tallene opgøres dels for det aktuelle år og dels for en 

periode på tre år for at neutralisere nogle af de årlige udsving. 
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Løfteevne ift. Socioøkonomisk reference  

 
Kilde: UVM, Uddannelsesstatistik.dk 

 

Vores samlede løfteevne for 2017 opgjort for ét år er på 0 for det samlede eksamensresultat - hvilket 

den har været de to sidste år, som det fremgår af figuren ovenfor. Så vi klarer os med andre ord 

gennemsnitligt i forhold til at skabe resultater med de socioøkonomisk velstillede elever, vi har. Vores 

eksamenskaraktergennemsnit på 8,6 (2017-tal), som var 1,2 karakterpoint over landsgennemsnittet 

på 7,4, var altså forventeligt. I et treårigt perspektiv løfter vi 0,1 karakterpoint og klarer os altså lidt 

bedre end forventeligt. Der er fem af de undersøgte fag (Dansk A skriftligt og mundtligt, Engelsk A 

skriftligt, Spansk A skriftlig, Matematik B skriftligt), hvor vores elever klarede sig signifikant bedre end 

sammenlignelige elever andre steder i et et-årigt perspektiv. Til gengæld er resultaterne for 

Matematik A skriftligt og Tysk B signifikant dårligere. 

 

I et tre-årigt perspektiv er billedet nogenlunde det samme. Her er det fortsat Dansk A mundtligt og 

skriftligt og Spansk A skriftligt, der ligger signifikant højere end forventet, og Tysk B og Matematik A 

skriftligt, der ligger signifikant under det forventede niveau. Men også Samfundsfag A skriftligt ligger i 

et treårigt perspektiv signifikant højere end det forventede niveau. 

 

De enkelte fags løfteevnetal er alle blevet præsenteret ved møder med faggrupperne, med henblik på 

at sikre løbende dialog om, hvordan de kan forbedres. 
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Forholdet mellem årskarakterer og eksamenskarakterer 

 

 
Kilde: Uvm, Uddannelsesstatistik.dk 
 

Hvis man kigger på forholdet mellem årskarakterer og eksamenskarakterer, fremgår det af 

Datavarehuset hos UVM at forskellen på de gymnasiale uddannelser på landsplan for det samlede 

eksamensresultat er 0,4 - så eleverne til eksamen får 0,4 karakterpoint dårligere resultat end 

årskaraktererne. For Rysensteen er differencen kun 0,2. For de skriftlige karakterer er differencen 0,8 

på landsplan og 0,5 på Rysensteen. Begge dele opfatter vi som et ret fint niveau, da vores 

årskarakterer ligger tættere på eksamenskarakteren end landsgennemsnittet. Differencen for 

mundtlige årskarakterer og eksamenskarakterer er på landsplan 0 og på Rysensteen 0,2, som udtryk 

for at vores elever gennemsnitligt klarer sig bedre til eksamen end deres årskarakterer. Så igen klarer 

vores elever sig altså relativt bedre end landsgennemsnittet til eksamen sammenlignet med 

årskarakteren. Men her er vores difference større end landsgennemsnittet så vi bør faktisk give lidt 

højere mundtlige årskarakterer. Styregruppen for kvalitetssikring indsamler tilsvarende tal for alle 

faggrupper og faciliterer på baggrund heraf en refleksion i faggrupperne, når de nye tal for 

sommereksamen 2018 foreligger i det sene efterår. Dette sker med henblik på at sikre en løbende 

kvalitetssikring af karaktergivningspraksis. 
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Deltagere i skolens talentprogram 2017/18 

Talentprogram Deltagende 
elever 
2014/15 

Deltagende elever 
2015/16 

Deltagende elever 
2016/2017 

Deltagende 
elever 
2017/2018 

Science   

Science-talent Sorø 6 8 2 15 

EUSO – Science OL 3 6 3 3 

Investiga, Madrid 5 5 5 5 

Georg Mohr 35 25 26 21  
(12 gik videre til 
anden runde) 

Drughunter-dysten 29 58 55 54 (to klasser) 

Sprog/humaniora   

World School 
Debating 
Championship 

1 1 1 1 

Chinese Bridge, 
Kinesisk 

3 4 1 Udgik dette år 

Historiekonkurrence 8 7 7 20 

IL, International 
Language 

   45 (10 gik 
videre) 

Sprogcamp i Hjørring    5 

Akademisk   

ATU 20 31 24 21 

Forskerspirer 4 0 7 10 
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Demokrati/citizenship/innovation   

MEP/MUN* 41 50 60 61 

Haag 11 udgik dette 
skoleår 

12 12 

TURBO 3 8 6 4 

 
I skoleåret 2017/18 er der igen mange på Rysensteen, der har deltaget i talentprogrammer. 

Ovenstående opgørelse angiver de talentprogrammer, der er tilbagevendende år efter år, og som 

Projektgruppen for talentudvikling løbende registrerer deltagerantallet i. Herudover tilbyder skolen 

talenttilbud, som er af mere ad hoc-karakter, fx novellekonkurrencer i humaniora eller 

forskerprogrammer i science. 

 

Naturvidenskabelige/science talentprogrammer: 15 elever har i 2017/2018 deltaget i det prestigefulde 

Science-talent Sorø, hvilket er en markant forøgelse i forhold til de forrige år. Programmerne 

Matematica-dysten og A-lympiaden, som figurerer i de tidligere opgørelser, er blevet nedlagt. 

Sprog/humaniora: Fra sidste år har vi boostet sprogindsatsen på skolen, herunder deltagelse i 

talentkonkurrencer. Derfor er der tilføjet to nye konkurrencer: International Language (IL), en generel 

sprogkonkurrence, der dækker eng., tysk, spansk, fransk (modersmål og ikke modersmål) samt 

Sprogcamp i Hjørring (tysk, fransk og kinesisk). Sprogkonkurrencen i kinesisk, Chinese-Bridge, blev 

ikke afholdt fra arrangørernes side, men det forventes at det genoptages i 18/19. Markant flere deltog 

i historiekonkurrencen end de forudgående år. 

 

Akademisk: Rysensteen deltager nu igen i ATU. Efter et stort frafald i skoleåret 15/16 undlod skolen at 

sende elever afsted i 16/17. Siden da har ATU revideret deres program, så det er mere smidigt i 

forhold til elevernes deltagelse og målrettet reformen. Skolen deltager nu med elever fra to årgange, 

og vi forventer at sende elever afsted igen i det 2018-19. I programmet Forskerspirer har 10 elever 

deltaget i 2017/18. Det er en positiv udvikling taget i betragtning, at det er et krævende program. 

Demokrati/citizenship/innovation: her ligner deltagelsen i 17/18 de foregående år. I god tråd med 

Rysensteens profil, er der mange der deltager i MEP/MUN. Ud over MEP/MUN programmet skal det 

bemærkes, at vores eget RysMUN engagerer langt flere elever, da alle 2g elever er forpligtet til at 

deltage i dette arrangement. Nordplus-programmet, hvilket i mange år har været populært, er fra 

skoleåret 16/17 blevet nedlagt, og figurerer derfor ikke længere i opgørelsen. 
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3.g’ernes planer for videregående uddannelse 

 
Kilde: 3.g spørgeskema feb. 2018 

 

Der er en høj andel på over halvdelen af vores 3.g elever, der påtænker at søge ind på en lang 

videregående uddannelse, hvilket hænger fint sammen med elevernes socioøkonomiske baggrund og 

høje faglige niveau. Andelen har de seneste år været støt stigende. 
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Andel studenter i gang med videregående uddannelse efter to år 

 
Kilde: UVM, Uddannelsesstatistik.dk 

 

Som det fremgår af ovenstående figur ligger vi - med lidt udsving - nogenlunde på niveau med 

landsplan med hensyn til andelen af studenter der efter to år er startet på en videregående 

uddannelse. Til gengæld vil den videregående uddannelse for vores studenter i højere grad end for 

studenter på landsplan være en universitetsuddannelse, hvilket fremgår nedenfor. 

 

Optagelsestal på videregående uddannelser for Rysensteen Gymnasium 2017 

År 
Erhvervs- 

akademi 

Professions- 

bachelor 

Universitets- 

uddannelse 

Kunstnerisk- 

uddannelse 

2014 2% (9%*) 15% (32%) 78% (58%) 5% (1%) 

2015 4% (13%) 17% (37%) 75% (49%) 4% (1%)  

2017 4% (11%) 16% (38%) 77% (50%) 3% (1%) 
(*): Procenttallet i parentes angiver landsgennemsnittet for STX 

Der findes desværre ikke optagelsestal for 2016.  
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Som det fremgår af tabellen, ender en meget stor andel af vores studenter med at blive optaget på en 

universitetsuddannelse, hvilket tallene fra vores spørgeskemaundersøgelse vedr. planer for 

videregående uddannelse også indikerede.  

 

Gennemførelsesprocent og elevfrafald 
Der har i skoleåret 2017-18 fortsat været fokus på, at fastholde motiverede elever gennem 

understøttende tiltag mens elever, der vurderes at have større glæde og udbytte af en anden 

ungdomsuddannelse, hjælpes videre på et så tidligt tidspunkt som muligt. Indførelsen af 

gymnasiereformen i sommeren 2017 med midlertidige fællesskaber organiseret i grundforløbsklasser 

har imidlertid givet en del udfordringer i forbindelse med at få et tidligt overblik over 1.g-elever, der 

burde omplaceres. Således er har udmeldelsestidspunktet for en række elever ligget senere end 

tidligere årgange. Det forsøges der i det kommende skoleår gennem en anden opfølgningsstrategi at 

blive taget hånd om. 

 

Nettogennemførelsesprocent pr. årgang påbegyndt STX på Rysensteen Gymnasium: 

Årgang: 2012-15 2013-16 2014-17 2015-18 

Antal elever 275 ud af 314 283 af 310 299 af 335 319 af 367 

Nettotab 39 27 36 48 

Gennemførelsesprocent 1.-3.g 89,3% 91,3% 89,3% 87% 

 

Af tabellen ses en svagt faldende gennemførelsesprocent for årgangen 2015-2018. Tallene dækker 

over en del bevægelser ind og ud af klasser over de 3 år. Men det er bemærkelsesværdigt, at der for 

2015-2018-årgangen har været uforholdsmæssigt mange bevægelser ud af klasserne i 3.g. Her er der 

tale om to hovedårsager; elever med psykiske problemer, der ikke magter at fuldføre, og bortvisninger 

som følge af misligeholdelse af studiereglerne. I lighed med de seneste år har der især været frafald i 

musikstudieretningen og i studieretningen med “verdenssprog og dramatik” - studieretninger, det er 

vanskeligt at fylde op som følge af et forholdsvist lille rekrutteringsgrundlag. Endvidere betyder GCP-

programmet, at få elever optages i 3.g, hvor klasserne står overfor kulminationen af det internationale 

program med en omkostningstung udvekslingsrejse og de dertil koblede undervisningsforløb. 
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Gennemførelsesprocent i 3.g: 

Skoleår: 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Gennemførelsesprocent 3.g 97,5% 98,6% 98,0 % 95,0% 

 

Som det fremgår af tabellen, er gennemførelsesprocenten for 3.g svagt faldende for årgangen 2015-18, 

hvilket skyldes de to ovenfor nævnte faktorer. 

 

Frafald alle årgange; samlede tal pr. skoleår: 

Skoleår 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Elever i alt ultimo skoleår 882 898 962 1000 1015 

Antal elever udmeldt i skoleåret 69 61 62 87 86 

Antal elever optaget i skoleåret 28 28 43 36 35 

Nettofrafald 41 34 19 51         51 

Frafald i % 4,6% 3,8% 2% 5,1% 5,0% 

 

Ovenstående tabel viser, at 86 elever blev udmeldt i skoleåret 2017/18, mens 35 elever i alt blev 

optaget.  Det giver et nettofrafald på 5,0 %, hvilket stort set er det samme som året før. Sammenlignes 

med de årgange der startede i 2013-15, ses en stigning, som kan begrundes  i flere forhold. For det 

første er der ingen tvivl om, at skolens ambitionsniveau og krav til faglighed betyder, at en voksende 

andel af elever, der socialt og /eller fagligt ikke er helt klar, efter en periode søger andre steder hen. 

Rysensteens ry som en eliteskole med høje faglige standarder og en voksende andel af klasser med 5 

A-niveau-fag betyder også, at der især i år har været en større tilbageholdenhed i forbindelse med 

ansøgning om optagelse i eksisterende klasser efter 1.g.  Det har endvidere været yderst vanskeligt at 

fastholde og rekruttere til den globaliseringsstudieretning med musik B, som vi valgte at etablere i 

skoleåret 2016/17. 
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Hvis man sammenholder andelen af elever som afbryder uddannelsen det første år med landstal og 

fagligt og socioøkonomisk sammenlignelige gymnasier fremgår det at vores frafald det første år er 

ganske lavt. 

 

Nedenstående oversigt nuancerer begrundelserne for elevernes frafald fra Rysensteen. 

 

Afgivne elever for årgang 2012 -14 fordelt på videre forløb: 

Årgang - startår 2013 2014 2015 

Direkte til anden ungdomsuddannelsesinstitution     29 27 42 

Sygdom fysisk eller psykisk       3 6 10 

Planer om senere fortsættelse på ungdomsuddannelse herunder HF      10 10 7 

Produktionsskole 1 4 3 
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10. klasse 3 1 2 

Udvekslingsstuderende 3 3 4 

Gennemført men valgt ikke at afslutte 0 1 1 

Fortrudt uddannelsesvalg/Ukendte planer  7 6 11 

Anden uddannelse 5 4 4 

Team Danmark, 4-årigt forløb 0 0 0 

Fravær/bortvist  4 8 

I alt 61 66 92 

 

Som det fremgår af denne tabel fortsætter hovedparten af de frafaldne elever direkte eller senere på 

en anden ungdomsuddannelse. Der har i år været flere elever, der flytter til andre egne og derfor ikke 

længere har mulighed for at gå på Rysensteen Gymnasium. Men vi oplever en tiltagende grad af, at 

eleverne “shopper rundt” mellem de forskellige gymnasier i København, hvilket indebærer en del 

trafik ind og ud af klasserne.  

Produktivitetsopgørelser 
En af de parametre, vi kan bruge til benchmarking, er produktion i forhold til de anvendte ressourcer. 

Ved regnskabsafslutningen for 2014 blev vi, af ministeriet, gjort opmærksom på, at bl.a. pædagogisk 

ledelse i mange år er blevet konteret under administration og ledelse. Dette har været praksis på 

Rysensteen Gymnasium, men ministeriet ønsker for sammenlignelighedens skyld, at disse grupper 

konteres som undervisning. Der ses i 2014 en stor stigning i omkostningerne til undervisning mod et 

fald i omkostningerne til ledelse og administration, hvilket kan forklares i netop ændringen i 

konteringen i 2014. 
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Nedenfor ses i tabelform omkostning pr. årselev (ÅE) i perioden 2012-2016: 

Omkostninger pr. ÅE i t.kr. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Undervisning 55 53 60 60 60 59 

Ledelse/administration 10 11 8 6 6 6 

Bygningsdrift 11 15 14 13 14 12 

Samlet drift pr. elev 76 79 82 79 80 77 

Antal elever 827 882 898 978 1.002 1048 

 

Den samlede drift pr. ÅE er faldet fra 80 t.kr. til 77 t.kr. Faldet er en konsekvens af de generelle 

besparelser som altså også kommer til udtryk i den samlede drift. 

 

I tabellen nedenfor sammenlignes omkostninger pr. ÅE for Rysensteen Gymnasium op mod de 7 

nærmeste Københavner-gymnasier. Vi har udvalgt disse syv offentlige gymnasier, da vi på en del 

områder er underlagt de samme vilkår. Bygninger lejes til samme kvm. priser og de fleste af os indgår i 

administrative fællesskaber. Det fremgår af tabellen, at omkostningerne pr. ÅE for Rysensteen 

Gymnasium ligger på niveau med gennemsnittet for alle otte gymnasier hvad angår omkostninger til 

undervisning samt ledelse og administration. 

 

Omk. 

pr. ÅE i 

t.kr. 
Ørestad Gefion 

Rysen- 
steen 

Falko- 
ner 

Kbh. 

Åbne 
Aurehøj 

Chr.- 

havn 
Frb. 

Gennem- 

snit 

Under- 
visning 

55 56 59 59 63 60 61 60 59 

Ledelse 

/ adm 
6 6 6 6 7 9 7 9 7 

Bygning 14 13 12 16 9 9 9 10 12 

Samlet 

drift 
76 75 77 81 79 77 78 79 78 

Antal ÅE 1.194  1.207 1.048 888 840 762 761 622 915 

  Kilde: UVM regnskabsportal, tal fra årsregnskab 2017.  

 



 
 
 
 

33 

Nedenfor vises udviklingen i antal kvm. pr. ÅE. Vi medregner kun Tietgensgade, Brune Kødby samt 

Flæsketorvet - dvs. egne bygninger samt lejede lokaler på lange lejekontrakter. 

Kvm./elev 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal ÅE i finansåret 827 882 898 945 1.002 1048 

Antal kvm. på Rysensteen - 6.060 7.934 7.934 7.934 7.934 

Antal kvm. pr. ÅE - 7 9 8 8 7,5 

Da vi vækster til 13 spor og ikke udvider yderligere i antal kvm., ser vi, at antal kvm. pr. ÅE falder fra 

2014 til 2016. Det vurderes dog fortsat, at antallet af kvm. er passende, da det skal tages i betragtning, 

at en del af undervisningen fortsat foregår i bl.a. lejede lokaler i DGI. Dette gør sig også gældende i 

forhold til det lille fald i 2017. 

 

Nedenfor vises forholdet mellem antal årselever og lærerårsværk: 

Elev/lærerratio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal ÅE i finansåret 827 882 898 945 1.002 1048 

Antal lærer ÅV i finansåret 74 76 85 85 83 85 

Elever pr. lærer 11,2 11,6 10,6 11,1 12,1 12,3 

 

Det fremgår, at forholdet mellem elever og lærere er steget fra 2014 og frem som udtryk for forbedret 

produktivitet i forlængelse af de udmeldte besparelser. 

 

Nedenfor vises forholdet mellem antal årselever og medarbejderårsværk: 

Elev/medarbejderratio 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal ÅE i finansåret 827 882 898 945 1.002 1048 

Antal medarbejdere (ÅV) 103 101 108 104 105 110 

Elever pr. medarbejder 8 9 8 9 10 10 
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Forholdet mellem antal årselever og årsværk er uændret: 10 elever pr. medarbejder. Det er fortsat 

strategien ikke at udvide på medarbejdersiden grundet de udmeldte besparelser. 

Uddannelseskvaliteten 
I dette kapitel undersøger vi kvaliteten af Rysensteen Gymnasiums uddannelsestilbud, sådan som den 

kommer til udtryk i dels 3.g-elevernes udsagn og dels alle elevers fravær fra undervisningen. I 

kapitlets første del undersøges 3.g-elevernes samlede tilfredshed med deres gymnasieforløb, deres 

tilfredshed med arbejdsbelastningen (herunder fordelingen af belastningen), deres tilfredshed med 

undervisningen, skolens sociale liv, AT-undervisningen, SRP-forløbet og endelig elevernes opfattelse 

af, i hvor høj grad deres gymnasieuddannelse understøtter STX-formålene om at være såvel 

studieforberedende som almendannende. I kapitlets anden del undersøges elevernes fravær fra 

undervisningen. 

Elevernes tilfredshed med overgangen fra grundskole til gymnasium 

 
Kilde: 1.g spørgeskemaundersøgelse 2018 

 

Eleverne udtrykker generelt stor tilfredshed med overgangen fra folkeskolen til gymnasiet både fagligt 

og socialt, og der er kun ganske få egentlig utilfredse. Tilfredsheden på dette område er stort set 

identisk med undersøgelsen fra 2017.  
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Tilfredshed samlet set med gymnasieforløb på Rysensteen 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2018 

 

3.g’erne er generelt tilfredse med deres tre-årige gymnasieforløb. 80% er enten tilfredse eller meget 

tilfredse, hvilket et  mindre fald på fire procentpoint i forhold til 2017.  Antallet af utilfredse og meget 

utilfredse er identisk med tallene fra 2017.  

Ligesom tilfældet var i 2016 og 2017 har ingen elever erklæret sig meget utilfredse med deres tre-

årige gymnasieforløb på Rysensteen Gymnasium.  
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Elevernes syn på Global Citizenship Programmet 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2018 

 

I forhold til 3g’ernes syn på, om GCP programmet lever op til sit formål, forholder næsten halvdelen 

(43%) sig positivt til dette spørgsmål. Det er en mindre tilbagegang på fem procentpoint i forhold til 

2017 og næsten identisk med tallene fra 2016. Kun 15% udtrykker en egentlig negativ holdning i 

forhold til dette spørgsmål. Samlet er der sket en mindre tilbagegang  i elevernes syn på, om GCP-

programmet lever op til sit formål. 

Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2018 
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Når eleverne skal forholde sig til de forskellige elementer af GCP programmet, er der især to områder, 

hvor eleverne vurderer et højt udbytte. Det handler om forståelse af aktuelle globale problemstillinger 

og forståelse af andres og egne kulturelle værdier. Denne positive tendens er en gentagelse fra både 

2016 og 2017. Dette års undersøgelse viser, at når det kommer til spørgsmålet om bidrag til forståelse 

af globale problemstillinger, er 65% positive. I forhold til spørgsmålet om forståelse af andres og egne 

kulturelle værdier, forholder 66% sig positivt.   Derudover er det positivt, at 52% svarer positivt på 

spørgsmålet “I hvor høj grad vil du samlet set vurdere, at GCP programmet har gjort dig bedre til at 

håndtere kulturelle forskelligheder”, hvilket er næsten identisk med undersøgelsen i 2017.  

Arbejdsbelastningen samlet set 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2018 

 

Når det kommer til elevernes vurdering af arbejdsbelastningen, svarer 47%, at de synes, den 

samlede arbejdsbelastning over tre år er alt for hård eller for hård. Tendensen til, at eleverne 

oplever arbejdsbelastningen som hård, er udtryk for en tilbagevendende tendens.  

Der er sket en mindre stigning på fem procentpoint i forhold til 2017, hvilket må vurderes 

som en negativ udvikling. Det betyder, at det er et område, vi som skole fortsat skal have 

fokus på. 
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Arbejdsbelastningens fordeling 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2018 

 

Når eleverne bliver bedt om at forholde sig til fordelingen af arbejdsbelastningen over de tre år, er 

tilfredsheden stort set identisk med 2017. Der er således kun sket en mindre stigning på fire 

procentpoint i forhold til elever, der er utilfredse med fordelingen af arbejdsbelastningen.  

Andelen af utilfredse elever i forhold til denne del af undersøgelsen må - ligesom sidste år - vurderes 

som høj, hvorfor dette er et område, vi fortsat vil have fokus på.    

Undervisningens kvalitet 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2018 
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Eleverne er generelt meget tilfredse med undervisningens kvalitet. 86% udtrykker således enten 

tilfredshed eller meget tilfredshed. Dette er et mindre fald på tre procentpoint i forhold til 2017 og en 

stigning på to procentpoint i forhold til 2016.  

 

Aktiviteter uden for undervisningen 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2018 

 

Der er også rimelig tilfredshed med aktiviteterne uden for undervisningen. Knap halvdelen af eleverne 

(44%) er således meget tilfredse eller tilfredse. Det er dog syv procentpoint lavere end  tallene fra 

2017. 36% er hverken tilfredse eller utilfredse mod 34% i 2017, så samlet set er det en lille 

tilbagegang i forhold til 2017. Det er derfor også et område, vi skal have fokus på.  
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Almen studieforberedelse 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2018 

 

Der er blandt eleverne en middelgod tilfredshed med AT-forløbene samlet set, hvilket er et stort 

fremskridt i forhold til sidste år. I år udtrykker kun 28 % utilfredshed med AT-forløbene, mens tallet 

var 52% sidste år.  

Tallene skal sammenholdes med, at eleverne klarer sig godt til AT-eksamen. Rysenteens elever klarer 

sig således 1,8 karakterpoint over landsgennemsnittet.  

Studieretningsprojektet 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2018 
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Når 3g eleverne spørges til deres tilfredshed med SRP-forløbet, udtrykker 69% enten tilfredshed eller 

meget tilfredshed, hvilket er en stigning på ét procentpoint i forhold til undersøgelsen i 2017. 

Sammenholdt med 2016 er der tale om et fremskridt på otte procentpoint. Tallene skal sammenholdes 

med, at eleverne klarer sig godt til SRP-eksamenen. Rysenteens elever klarer sig således 2,1 

karakterpoint over landsgennemsnittet. 

 

Uddannelsens formål – det studieforberedende og det almendannende 

 
Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2018 
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Kilde: 3.g spørgeskemaundersøgelse feb. 2018 

 

Når 3g eleverne spørges til hvorvidt det samlede forløb på Rysensteen har været almendannende og 

hvorvidt det treårige forløb har forberedt dem på videre studier, så er eleverne generelt tilfredse.  

I forhold til almendannelsen så forholder 70% sig positivt til dette spørgsmål, hvilket er den samme 

andel elever, som i 2017. I forhold til forberedelse til videre studier svarer 60 % enten i høj grad eller i 

meget høj grad på dette spørgsmål. Sammenlignet med 2017 er der tale om et fald på tre procentpoint.  

 

Elevfravær 
For at følge udviklingen i såvel det samlede fysiske som det samlede skriftlige fravær er der foretaget 

en kvantitativ undersøgelse af fraværstallene fra skoleåret  2012/2013 og frem til det netop afsluttede 

skoleår 2017-18. Resultatet fremgår af nedenstående tabel: 

 

Samlet fysisk fravær (vægtet) fordelt på årgange:  

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1.g 7,6% 7,6% 7,7% 7,7% 7,4% 7,6% 

2.g 10,0% 9,5% 9,7% 9,0% 10,3% 10,6% 

3.g 10,5% 10,3% 9,1% 11,0% 9,9% 11,0% 
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Det fysiske fravær for skoleåret 2017/2018 ligger på samme niveau som de forgangne skoleår, dog 

med en lille stigning for 3.g, hvilket er en gentagelse af mønsteret fra skoleåret 2016/2017, hvor også 

årgang 2015 havde en tendens til et lidt stigende fraværsniveau. Samlet set må det dog siges at være 

tilfredsstillende om end gennemsnittet dækker over variation mellem klasser og hold. Det er også 

vigtigt at fastslå, at skolens internationale profil naturligt tiltrækker elever med internationale 

erfaringer, der forsøges plejet gennem rejseaktivitet i tilknytning til skoleferierne. Endvidere oplever 

Rysensteen i tråd med den generelle udvikling i samfundet desværre også elever, der har psykiske 

udfordringer og derfor et større fravær. 

 

Samlet skriftligt fravær (vægtet) fordelt på årgange: 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

1.g 5,55% 4,4% 3,1% 3,0% 5,1% 2,9% 

2.g 6,4% 7,5% 5,4% 3,8% 7,4% 5,6% 

3.g 8,5% 8,2% 7,3% 5,4% 6,5% 8,4% 

 

Af tabellen fremgår det, at fraværstallene i 1g og 2.g igen er faldet i forhold til skoleåret 2016/2017. 

For 3.g gør et tilsvarende mønster sig gældende som for det fysiske fravær - nemlig at 2015-årgangen 

har et højere skriftligt fravær i 3.g end de to foregående årgange. Man må dog også konstatere, at de 

registrerede fraværstal fortsat ligger på nogenlunde samme niveau. Vi har fortsat udfordringer med, at 

skriftlige opgaver sent på skoleåret har en lavere afleveringsfrekvens samt, at der i visse klasser ikke 

er blevet fulgt rettidigt op på aflevering af skriftlige opgaver, hvilket har betydet, at det har været 

vanskeligt at få indhentet alle manglende opgaver. 
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Skolens pædagogiske og organisatoriske indsatsområder 

I dette kapitel beskrives indledningsvis, hvordan Rysensteen Gymnasium, herunder skolens ledelse, er 

organiseret i forhold til varetagelse af det faglige og pædagogiske ansvar, som skolen har. Et særligt 

fokus lægges på organiseringen af skolens indsats med Global Citizenship Programme. Dernæst følger 

en undersøgelse af skolens fire styregruppers arbejde og resultater i det forgangne skoleår. 

Ledelsens organisering til varetagelse af det pædagogiske og faglige ansvar 

Siden skoleåret 2015-16 har Rysensteen Gymnasium været organiseret som det fremgår herunder: 

 

Organisationsdiagram for Rysensteen Gymnasium: 

 
Det centrale i strukturen er, at der er etableret fire overordnede styregrupper (Pædagogik & didaktik, 

GCP, Skolekultur samt Kvalitetssikring), der hver har et antal projektgrupper knyttet til sig. Disse 

projektgrupper arbejder med de udvalgte tiltag for skoleåret. Der er en områdechef tilknyttet hver 

styregruppe, og der er udpeget en lærer som formand. Disse fire formænd er repræsenteret i 

Helhedsforum (HHF) sammen med ledelsen, TR samt den valgte medarbejderrepræsentant fra MIO. 

Det er i dette forum rammerne for Rysensteens fremtidige strategi drøftes. Inden hvert nyt  skoleår 

tager HHF stilling til behovet for etablering af projektgrupper. Disse refererer til en styregruppe, men 

har en mere midlertidig karakter og deres opgave er så konkret og afgrænset, at den udføres af 

medarbejdere uden samme tætte organisatoriske forankring, som man ser det i styregrupperne.  
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Formålet med denne organisering har været at etablere en struktur, som både har en klar samlet 

organisatorisk ramme, men som samtidig er fleksibel og giver mulighed for inddragelse af mange 

lærere.  

Årshjulet for strategisk arbejde 

Det er fortsat styregruppernes opgave at evaluere indsatserne, hvilket er i tråd med et centralt princip 

for arbejdet med kvalitetssikring på Rysensteen – nemlig at det er de involverede personer, der i 

videst muligt omfang varetager kvalitetssikringen. Det princip har til hensigt at sikre legitimiteten af 

kvalitetssikringen ved at fokusere på udvikling frem for kontrol og sikrer samtidig, at det er dem, der 

kender målsætningerne for en indsats, der evaluerer målopfyldelsen. Arbejdet med kvalitetssikring 

koordineres af styregruppen for kvalitetssikring  under ledelse af en kvalitetschef. 

 

Strategi 2015-20 

Siden 2015 er udviklingsarbejdet på Rysensteen foregået med udgangspunkt i en overordnet strategi 

for 2015-2020. Strategien tager udgangspunkt i Rysensteen Gymnasium som profilskole med behov 

for effektiviseringer i lyset i de kommende års besparelser. 

 

Strategien er formuleret med tre ben:  

- fokus på en økonomisk bæredygtig organisation med fokus på GCP  

- fokus på almendannelsen i et GCP-perspektiv  

- fokus på stærk faglighed og GCP 

Den endelige strategi blev vedtaget af Rysensteen Gymnasiums bestyrelse på et strategiseminar 

november 2015. 

 

Strategi for Rysensteen Gymnasium 2015-2020 
 
1. Rysensteen Gymnasium fastholder sin position som en økonomisk bæredygtig 
organisation med profilen Global Citizenship Programme  
 

·   Styrkelse af en bevidsthed hos alle ansatte om omkostningseffektivitet i såvel 
undervisningsstrukturer som organisatoriske tiltag med fastholdelse af engagementet hos 
den enkelte og i kollegaskabet .  

 
      Opbygning af en kvalitetssikring af GCP-profilen med en klar struktur for evaluering og et 

heraf klart ekspliciteret resultat for elevernes GCP-udbytte. 
 
·      Netværksopbygning også til det private erhvervsliv til understøttelse af elevernes 

anvendelsesorienterede læring gennem gymnasiet samt understøttelse af fremtidige studie- 
og karriereplaner for eleverne. 
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2. På Rysensteen Gymnasium udmøntes almendannelsen med GCP som perspektiv og 
NORA (Nysgerrighed, Ordentlighed, Rummelighed og Ansvarlighed) som ramme  

·       
     Gennem en ansvarliggørende skolekultur - herunder GCP-programmet -  styrkes elevernes 

dannelse til aktive medborgere, der engageret handler for at gøre verden bedre både for sig 
selv og andre. 

 
·       Gennem GCP-programmet øges elevernes viden om og handlekompetence til mødet med 

andre kulturer. 
·        
         Gennem GCP-programmet styrkes elevernes robusthed til individuelt at imødegå modstand 

og forandringer. 
·      
         Gennem GCP-programmet styrkes Rysensteens elevers appetit på at studere og arbejde i 

udlandet. 
·         
    Med fokus på NORA udvikles elevernes refleksioner over medansvar i relation til ”mødet med 

den anden” – elevernes stærke individualisering mødes med krav om medansvar for 
fællesskabet 

 
3. På Rysensteen Gymnasium understøttes en stærk faglighed for alle Rysensteens 
elever med GCP som perspektiv  

·       
    Alle lærere på Rysensteen indgår i et kompetenceudviklingssystem, som sikrer et fortsat 

stærkt engageret læringsmiljø for Rysensteens elever. 
·     Alle lærere på Rysensteen besidder kompetencer, så udmøntningen af GCP-perspektivet i 

læringen understøttes af klart opstillede mål – både i fagundervisningen og i den tværfaglige 
undervisning. 

        Den stærke faglighed på Rysensteen Gymnasium understøttes af et evalueringssystem med 
opfølgning og feedback, der synliggør tegn på læring for såvel eleven selv samt internt i 
organisationen samt eksternt for omverden. 

 

 
Inden for denne overordnede ramme af Strategi 2015-20 følges der hvert år op med konkrete 

handleplaner fra styregrupperne, og vi har etableret et årshjul for strategisk arbejde, som sikrer en 

fast struktur for årets strategiske arbejde og evalueringen heraf: 
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På denne måde sikres det, at HHF har det overordnede ansvar i det strategiske arbejde men med et 

stort decentraliseret ansvar til styregrupperne for den konkrete udfoldelse af handleplanerne og for 

den konkrete kvalitetssikring. 
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Opfølgning på de fire styregruppers handleplaner for 2017-18 
På de følgende sider kan man finde et overblik over indholdet af årets arbejde i styregrupperne på 

Rysensteen Gymnasium, samt en oversigt over styregruppernes vigtigste handleplaner for næste 

skoleår. Ved indgangen til skoleåret 2015-16 startede skolens nye udvalgsstruktur, der samler det 

koordinerende udviklings- og driftsarbejde i fire styregrupper. Hver af disse styregrupper har en 

række projektgrupper under sig, hvor meget af det konkrete arbejde foregår. I det følgende er indhold 

fra projektgrupperne samlet under deres styregruppe. 

 

GCP-styregruppen 

Årets indsatser og evaluering 
Skoleåret 2017/2018 markerede for vores 1g elever overgangen til en post- AT gymnasiereform. Dette 

betød, at 1.g´erne har fået en noget anden introduktion til GCP end de nuværende 2g og 3g elever. Af 

denne årsag er det også vigtigt at skelne mellem de to gruppers evalueringer af GCP. Generelt viser 

årets gennemførte evalueringer af GCP for 2g og 3g årgangene et tilfredshedsniveau, som stort set er 

status quo i forhold til skoleåret 2016/2017.  I betragtning af, at vi med 2016/2017 årgangen oplevede 

en ganske betydelig fremgang må det siges at være tilfredsstillende, men heller ikke mere end det. 

1g eleverne evaluerer de nye GCP tiltag: Kulturforståelsesundervisning i 1g og GCP-projekt på 

hytteturene samt FN-forløbet er blevet evalueret meget positivt. Det er naturligvis positivt og giver 

forhåbninger om, at vi med denne generation vil opleve endnu et betydeligt løft i den overordnede 

tilfredshed med GCP. 

● Skoleåret 2017/2018 var tredje og sidste år med projektet med fokus på at udvikle 

evalueringsperspektiver på GCP i samarbejde med Louise Tranekær fra RUC. Den GCP-

portfolio, som blev udviklet sidste år, er blevet implementeret i år med noget blandet 

tilfredshed blandt eleverne. Der er på baggrund af læreres og elevers tilbagemeldinger 

foretaget forskellige tekniske og indholdsmæssige ændringer af portfolioen, som forhåbentlig 

kan nedsætte den unødige kompleksitet som både elever og lærere oplevede i arbejdet med 

den. 

● Den nye GCP-progressionsplan blevet implementeret i 1g (som skrevet til tilfredshed for 

eleverne) 

● Vi har afholdt en international uddannelseskonference med fokus på Global Citizenship 

sammen med Ørestad gymnasium med deltagelse af over 50 undervisere, forskere, politikere 

fra flere af vores partnerlande 
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Fremadrettede tiltag 
Styrkelse af GCP-profilen gennem stærkere fokus på FNs 17 verdensmål, herunder: 

● ansøgning om midler til - sammen med Randersgade skole - at udvikle en verdensmålsmodel, 

som andre skoler kan byde ind på 

● udvikling af nye Verdensmålsforløb 

● udarbejdelse af bog i samarbejde med Steen Beck om global dannelse. Forventet udgivelse 

januar 2019. 

● afvikling af femårigt gymnasieforløb sammen med Randersgade skole. Forløbet erstatter fra 

skoleåret 2018/2019 vores eget GCP- kursus som en optagelsesmulighed på profilen 

 

Pædagogisk styregruppe 

Årets indsatser og evaluering 
Styregruppen for Pædagogik har i år haft tre projektgrupper: Feedback, Innovation og IT. og en vigtig 

indsats har været reformimplementering, således at mange af pædagogisk styregruppes indsatser har 

omhandlet denne.  

 

Pædagogisk styregruppe har understøttet og rammesat studieretningspræsentationer og fagforløb i 

grundforløbet i fagene engelsk, dansk, samfundsfag og matematik, NV og AP med dertilhørende 

prøver. En anden vigtig indsats har været arbejdet med feedback-redskaber, som peger ind i de nye 

krav i gymnasiereformen om at følge den enkelte elev tættere og sikre elevens læringsprogression og 

bevidsthed om læringsprogression og understøttelse af lærernes kompetenceprofil omkring feedback 

på elevernes mundtlige og skriftlige læringsprogression. Vi har til dette arbejde etableret en 

hjemmeside (http://rysensteen.dk/tegn-p-l-ring-didaktik). En tredje indsats har været etablering af 

en læringsportfolio, som Pædagogisk styregruppe og kvalitetssikring i samarbejde har udviklet. I 

denne portfolio reflekterer eleven over sin læringsprogression efter karaktersamtaler og efter den 

årlige lærings-studieudviklingssamtale. En fjerde indsats har været forberedelsen af det mundtlige 

forsvar for SRP, som er gældende for de elever, der bliver studenter i 2020. Alle fag har dertil taget hul 

på at udarbejde en skriftlig progressionsplan, samt på at præcisere, hvordan faget bidrager til den 

fælles skriftlige progression fra DHO til SRO og SRP. En sidste indsats har været at påbegynde arbejdet 

med et fælles sprog for innovation og etableringen af en “Rysensteener innovation” blandt andet 

gennem en progressionsplan. GCP-4, som tager udspring i et af de 17 FN mål, har været centralt  i 

arbejdet med elevernes innovative kompetencer. I 2.fremmedsprog, særligt tysk, fransk og spansk, har 
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styregruppen arbejdet med en understøttende indsats med henblik på at styrke elevernes motivation 

og deres aktive sprogproduktion gennem inddragelse af eksterne netværk samt at understøtte GCP. 

Fremadrettede tiltag 
● Fortsat implementering af gymnasiereformen, herunder fortsat arbejde i projektgrupperne 

innovation, IT og feedback og tættere samarbejde med faggrupperne.  

● Styrket indsats på sprogområdet: Kommende skoleår arbejder en ny projektgruppe for sprog 

med det formål at løfte de svage sprogelever og tilbyde de stærke sprogelever master-class 

hold. Projektgruppen skal arbejde med understøttelse af GCP profilen, at oprette kontakter til 

eksterne samarbejdspartnere, herunder erhvervsliv, søge fonde og sikre deltagelse i 

sprogkonkurrencer, udveksling og talentudvikling. 

 

Skolekultur-styregruppen 

Årets indsatser og evaluering 
Styregruppen har en række driftopgaver, herunder bl.a. planlægning af 1g introen, løbende faglige og 

sociale fællesarrangementer samt facilitering af morgensamlingerne. Herudover er ansvaret for det 

løbende arbejde med NORA placeret i Skolekultur-styregruppen. Styregruppen har arbejdet med 

forskellige indsatsområder. For det første er der arbejdet med at fremme og styrke talentudviklingen 

på skolen, bl.a. gennem elevernes deltagelse i forskellige talentprogrammer.  

 

For det andet har styregruppen haft fokus på at fremme sundhed og trivsel blandt skolens elever. Det 

er bl.a. sket ved at  arbejde med rusmiddel-politiken, IT-politiken og kommunikationen  samt ved at 

gennemføre sociale arrangementer på tværs af klasser og årgange og endelig ved at arbejde med 

Netwerk i alle klasser for at fremme den sociale trivsel i klasserne. 

 

For det tredje er der arbejdet med frivillighed. Dette arbejde har haft som formål at fremme elevernes 

handlekompetence gennem deltagelse i frivilligt arbejde 

 

Til sidst har styregruppen arbejdet med kommunikation. Der har været fokus på at fremme den gode 

kommunikation på de sociale og analoge medier. Styregruppen har i denne forbindelse fokuseret 

særligt på arbejdet med udviklingen af elevernes digitale dannelse.  
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Fremadrettede tiltag 
Det kommende år år vil der blive arbejdet videre med flere at de tiltag, som blev sat i værk sidste 

skoleår. Der vil derfor være fokus på: 

● At fremme talentudviklingen gennem videre information om skolens talenttilbud   

● At fremme elevtrivslen gennem fortsat arbejde med skolens trivselspolitik, samarbejde med 

Københavns Kommune og sociale arrangementer med trivsel på dagsordenen 

● Fortsat fokus på at styrke elevernes deltagelse i frivilligt arbejde, fx gennem samarbejde med 

Ungdommens Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp 

● Fortsat fokus på at udvikle rammer for god kommunikation på skolen. Dette sker bl.a.  gennem 

konsolidering af projektet om digital dannelse med udgangspunkt i NORA, samarbejde med 

Trygfonden, omstrukturering af morgensamlingerne, udarbejdelse af strategi for inddragelse 

af sociale medier i kommunikationen med eleverne 

  

Kvalitetsikringsstyregruppen 

Årets indsatser og evaluering 
Styregruppen har i løbet af året udført alle de sædvanlige driftsopgaver i henhold til årshjulet for 

strategisk arbejde, herunder gennemførsel af den årlige spørgeskemaundersøgelse, afrapporteringen 

af samme samt udarbejdelse af  ressourceregnskabet. I år har vi desuden gennemført en særskilt 

evaluering af dette skoleårs grundforløb umiddelbart efter dets afslutning, som har været med til at 

danne udgangspunkt for næste års ændrede grundforløb. 

 

I årets arbejde har reformens nye krav til kvalitetssikring og evaluering af eleverne og undervisningen 

stået centralt. Og vi har sammen med Pædagogisk Styregruppe igangsat en række initiativer, der skal 

sikre at vi lever op til de nye krav. Vi er i gang med at beskrive et nyt kvalitetssystem, som klarlægger 

vores overordnede tilgang til arbejdet, og hvordan vi opfylder de krav der formuleres i den nye lov og 

bekendtgørelse. Vi vil i næste skoleår indføre en mere overskuelig form i forhold til 

opfølgningsplanerne. 

 

En vigtig nyskabelse dette skoleår var vores møder med alle faggrupper med fokus på at levere data 

om faggruppens løfteevne og karaktergivningspraksis, som generelt blev vel modtaget. De nye 

dashboards fra UVM automatiserer og forbedrer en lang række af de udregninger, vi selv har lavet, og 

indeholder dermed oplagt udviklingspotentiale for næste skoleår. 
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Desuden har vi gennemført en række mindre tiltag bl.a. om evaluering af talentprogrammer og 

portfolier. Opfølgning på MTU/ETU gled ud i år, da rammerne fra UVM ikke blev færdige.  

Fremadrettede tiltag 
Følgende handleplaner iværksættes i relation til Rysensteens strategi 2015-2020:  

● Årshjulet for strategisk arbejde gennemføres og der formuleres et ressourceregnskab - 

herunder afdækkes de nye muligheder,  som ministeriets dashboards evt. giver 

● Beskrivelsen af kvalitetssystemet færdiggøres i henhold til de nye krav med reformen, med 

særlig fokus på at samle opfølgningsplaner i en overskuelig form 

● Opfølgning på ETU, som blev udskudt sidste skoleår. 

● Spørgeskema til brug for evaluering af udbyttet af de enkelte talentprogrammer 

implementeres 

● Fortsat samarbejde med Pædagogisk Styregruppe om implementering af de nye krav til 

evaluering og beskrivelse af strategi for anvendelse til hjemmeside 

● Videreudvikling af faggruppemødet omkring nytår med fokus på løfteevne og 

karaktergivningspraksis med udgangspunkt i en afdækning af de muligheder, som de nye 

dashboards giver 

● Evaluering af den nye grundforløbsstruktur 

● Samarbejde med Pædagogisk Styregruppe om udvikling af en proces for henvisning til- og 

registrering af 130 timers puljen 

 


