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Indledning   og   resume   

Det   er   nu   ottende   gang,   vi   udgiver   et   ressourceregnskab   på   Rysensteen   Gymnasium   med   det   formål   at   

samle   resultater   for   en   række   centrale   parametre   og   dermed   give   et   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.   

  

En   del   af   resultaterne   i   dette   ressourceregnskab   er   i   høj   grad   påvirket   af,   at   elevernes   skolegang   har   

været   underlagt   coronarestriktioner,   og   de   skal   derfor   læses   med   en   del   forbehold.   

  

Søgetal   

Efter   stigende   søgetal   i   2017   og   2018   faldt   søgetallet   i   2019   en   del,   men   i   2020   var   søgetallet   tilbage   på   

niveauet   fra   de   foregående   år.   Til   skoleåret   2021   har   vi   478   ansøgere   eksklusiv   overliggere,   som   svarer   

nogenlunde   til   året   før.   Men   der   var   væsentligt   færre   overliggere,   hvilket    nok   primært   skyldes   at   

eleverne   ikke   har   kunnet   rejse   det   sidste   skoleår.   Vi   optog   til   skoleåret   2021-22   427   elever   inklusiv   7   

overliggere   ud   af   de   485   ansøgere   i   alt.   

  

Resultater   

Pga.   de   særlige   corona-forhold   var   der   til   sommereksamen   2021   tale   om   en   væsentlig   reduktion   af   

eksamensaktiviteterne.   Rysensteens   eksamensresultat   er   efter   et   lille   fald   fra   2019   til   2020   igen   er   

steget   lidt   fra   2020   til   2021,   så   det   nu   er   på   8,8.    Det   er   et   meget   højt   niveau,   og   det   ligger   1,1   

karakterpoint   over   landsgennemsnittet,   som   i   2020   var   på   7,6   (landsgennemsnittet   for   2021   kendes   

endnu   ikke).   SRP   karakteren   steg   i   2021   marginalt   fra   9,6   til   9,7,   hvilket   er   1,5   karakterpoint   over   

landsgennemsnittet   fra   2020   på   8,2.   Pga.   de   aflyste   eksamener   sommeren   2020   har   UVM   ikke   lavet   tal   

for   socioøkonomisk   reference   dette   skoleår.   Men   overordnet   set   har   vi   de   senere   år   klaret   os   bedre   end   

forventet   og   dermed   haft   en   positiv   socioøkonomisk   reference.   
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Andelen   af   studenter   med   fem   A-niveau   er   faldet   en   smule   i   forhold   til   sidste   år   til   nu   at   ligge   på   31%.  

På   landsplan   steg   andelen   i   2020   betragteligt   til   36%,   så   efter   i   en   årrække   at   have   ligget   over   

landsplanstallet,   er   Rysensteen   nu   en   smule   under   dette.   

  

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

Uddannelsesstatistik.dk,  at  forskellen  på  de  gymnasiale  uddannelser  på  landsplan  for  det  samlede              

eksamensresultat  (eksamen  2020  -  tallene  for  sommereksamen  2021  kommer  først  senere)  er  -0,3,  så                

eleverne  til  eksamen  får  0,3  karakterpoint  dårligere  resultat  end  årskaraktererne.  Det  er  en  mindre                

difference  end  året  før,  hvor  den  var  -0,4,  og  det  skyldes  formodentlig,  at  årskaraktererne  i  3.g  i  nogle                    

af  de  skriftlige  fag  og  i  alle  mundtlige  fag  bortset  fra  SRP  pga.  corona  blev  gjort  til  eksamenskarakterer.                    

Så  tallene  skal  læses  med  dette  generelle  forbehold  i  år.  For  Rysensteen  er  differencen  på  -0,2  for  det                    

samlede   resultat   og   dermed   en   smule   mindre.   

  

For  de  skriftlige  karakterer  er  differencen  -0,5  på  landsplan  og  -0,3  på  Rysensteen.  Differencen  for                 

mundtlige  årskarakterer  og  eksamenskarakterer  er  på  landsplan  -0,1  og  det  samme  på  Rysensteen.  Så                

samlet  set  klarer  vores  elever  sig  altså  til  skriftlig  eksamen  en  smule  bedre  sammenlignet  med                 

årskarakteren  end  eleverne  på  landsplan.  Vi  har  en  målsætning  om  ikke  at  have  større  difference,  end                  

der   er   på   landsplan,   så   niveauet   er   ud   fra   den   betragtning   godt.   

  

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

frafaldsniveau.     

  

Elevtilfredshed   

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,   men   der   

er   et   fald   som   vi   finder   forventeligt   pga.   situationen   med   corona.     

  

3.g’erne   er   generelt   tilfredse   med   deres   tre-årige   gymnasieforløb.   Der   er   dog   sket   et   et   fald   ift.   andelen   

elever,   der   angiver   at   de   er   tilfredse   eller   meget   tilfredse   med   det   treårige   forløb.   Over   en   to-årig   

periode   er   tallet   faldet   fra   82%   i   2019   til   74%   i   2020   og   66%   i   2021.    Det   sidste   års   resultat   må   nok   i   

hvert   fald   delvist   tilskrives   coronasituationen,   men   vi   vil   have   opmærksomhed   på   tallet   fremover.   

78   %   udtrykker   enten   tilfredshed   eller   meget   tilfredshed   med   undervisningens   kvalitet.   Det   er   et   lille   

fald   fra   85%   fra   sidste   år   .   
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I   forhold   til   3.g’ernes   syn   på,   om   GCP   programmet   lever   op   til   sit   formål,   forholder   kun   23%   sig   positivt   

til   dette   spørgsmål,   hvilket   er   et   stort   fald   i   forhold   til   de   foregående   år.    Det   er   dog   ret   forventeligt   i   

betragtning   af   at   meget   betydelige   centrale   dele   af   programmet   ikke   har   kunnet   afvikles   pga.   corona.   

  

Det   fremgår   at   54%   af   de   1.g’ere,   der   blev   optaget   sommeren   2020   angav,   at   den   internationale   profil   i   

høj   grad   eller   meget   høj   grad   havde   haft   betydning   for,   at   de   søgte   på   Rysensteen.   

  

Eleverne   har   i   en   årrække   vurderet   arbejdsbelastningen   som   ret   hård.   Vi   har   derfor   i   dette   

ressourceregnskab   lavet   en   lidt   dybere   analyse   af   baggrundsvariable   i   forhold   til   vurderingen   af   

arbejdsbelastningen,   selvom   de   i   skoleåret   2020-21   med   corona   faktisk   samlet   set   har   opfattet   

belastningen   som   mindre   hård   (sammenlignet   med   tidligere   års   vurderinger).   Det   fremgår,   at   køn   og   

studieretningensvalget   spiller   en   rolle   for,   hvordan   man   vurderer   arbejdsbelastningen.   
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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   elevansøgninger   og   begrundelser   for   at   søge   ind   på   

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

  

Rysensteens   vision   

Vi   har   i   skoleåret   2019-2020   ændret   formen   på   vores   strategiske   målsætninger.   Strategipapiret   

2020-25   rummer   en   vision,   en   grundfortælling   samt   en   konkret   strategi   med   indsatser,   målsætninger   

og   pejlemærker   for   perioden.   Papiret   er   udviklet   og   godkendt   af   bestyrelsen   for   Rysensteen   

Gymnasium   6.   september   2019.   Herunder   fremgår   visionen   og   grundfortællingen   om   Rysensteen.   
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Rysensteen   Gymnasium   bygger   på   et   brændende   engagement   og   en   

ambition   om   at   alle   ansatte   og   elever   styrker:   

  

Læring   og   faglighed   

Vi   skaber   fremtiden   i   et   engagerende   læringsmiljø   med   mod   til   at   skabe   

forandringer.   Vi   stiller   krav.   Vi   står   på   tæerne.   

  

Fællesskab   

Gennem   Nysgerrighed,   Ordentlighed,   Rummelighed   og   Ansvarlighed   (NORA)   

styrker   vi   både   små   og   store   fællesskaber   på   skolen,   i   lokalsamfundet   og   i   verden.   

  

Dannelse   og   verdensborgerskab   

Gennem   Global   Citizenship   Programme   dannes   eleverne   gennem   udvikling   af   et   

praktiseret   verdensborgerskab.   Gennem   viden   om   udfordringerne   i   en   

globaliseret   verden   styrkes   deres   kompetencer   til   selv   at   kunne   handle   aktivt   for   

at   skabe   rammerne   for   en   bedre   verden   og   for   selv   at   uddannes   og   arbejde   i   den.   

  



  

  

  

  

Rysensteens   grundfortælling   

Grundfortællingen   om   Rysensteen   Gymnasium   -   fortid   og   nutid   

Rysensteen   Gymnasium   er   stiftet   som   pigeskole   i   1881   af   en   25-årig   skolelærer   Laura   Engelhardt   med   

det   formål   at   skabe   lige   uddannelsesmuligheder   for   begge   køn   og   alle   børn   og   unge.   Skolen   er   funderet   

på   ligeværd,   og   med   mottoet   “Tryghed   i   det   nære”   er   didaktikken   formet   af   en   respekt   for   den   enkelte   

elev.     

  

I   1919   blev   skolen   overtaget   af   Københavns   Kommune   og   blev   navngivet   Rysensteen   Gymnasium,   fordi   

den   lå   i   Rysensteensgade.   I   1932   flyttede   skolen   til   den   nuværende   hovedbygning   i   Tietgensgade   -   

fortsat   med   navnet   Rysensteen   Gymnasium   -   og   frem   til   1975   både   som   realskole   og   gymnasium   og   

herefter   alene   som   gymnasium.   Fra   1958   optog   skolen   også   drenge!     

  

Skolen   har   siden   1999   udvidet   sin   kapacitet   og   fysiske   udstrækning   til   nu   at   være   et   gymnasialt   

campus   rundt   i   hele   Kødbyen   med   mere   end   1200   elever   og   ansatte.     

  

I   2008   blev   Rysensteens   seneste   vision   skabt   gennem   et   fælles   arbejde   mellem   alle   skolens   elever,   

ansatte   og   bestyrelsen.   Visionen   havde   fire   “ben”:   Viden,   Læring,   Demokrati   og   Fællesskab.   Ud   af   denne   

vision   sprang   tre   strategiske   spor:   Relationer,   Medindflydelse   samt   Bevægelse   og   Sundhed.   Samtidig   

blev   et   nyt   motto   formuleret:   

  

Du   skaber   Rysensteen   

Rysensteen   skaber   dig   

Sammen   skaber   vi   fremtiden   

  

Arbejdet   med   de   strategiske   spor   førte   i   2012   frem   til   en   skærpelse   af   de   strategiske   mål   med   flg.   

overskrifter:   

●   Global   Citizenship   som   profil   

●   Rysensteenerdidaktik   som   læringstilgang   

●   Netværk   som   strategisk   tilgang   
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På   Rysensteen   Gymnasium   lægges   der   vægt   på   en   seriøs   og   nysgerrig   læringstilgang,   hvor   alle   elever   

bliver   mødt   med   forventningen   om   en   stærk   faglig   interesse   og   en   ansvarlighed   for   udvikling   af   egne   

færdigheder.   Dette   har   gennem   årene   resulteret   i,   at   der   er   opnået   et   meget   højt   fagligt   niveau   blandt   

Studenterne.     

  

I   2015   blev   Rysensteen   Gymnasium   godkendt   som   profilskole   med   profilen   Global   Citizenship   

Programme.   Med   en   overordnet   læreplan   for   GCP   og   en   konkret   progressionsplan   definerer   Global   

Citizenship   Programme   et   nyt   dannelsesideal:   verdensborgerskabet.  

  

Værdierne   fra   Laura   Engelhardts   pigeskole   er   nu   mere   end   130   år   senere   fortsat   grundstenene   på   

skolen.   Respekten   for   den   enkelte   og   fællesskabet   er   rammesættende   for   al   undervisning   og   dannelse   

på   Rysensteen   Gymnasium.   I   en   formaliseret   ramme   mødes   eleverne   nu   med   Nysgerrighed,   

Ordentlighed,   Rummelighed   og   Ansvarlighed   (NORA)   og   understøttes   i   at   møde   hinanden   med   

samme   tilgang   -   både   i   klasser   og   på   tværs   af   klasser,   i   undervisningen   og   i   alle   skolens   mellemfaglige   

aktiviteter.     

  

Med   Global   Citizenship   Programme   tager   Rysensteen   Gymnasium   livtag   med   den   krævende   opgave   det   

er   at   omsætte   en   kompleks   idé   som   verdensborgerskab   fra   et   filosofisk/politisk   (demokratisk)   ideal   til   

en   lærings-   og   adfærdsmæssig   praksis.   GCP   er   den   ramme,   der   udfordrer   elevernes   demokratiske   

læring   og   samtidig   styrker   deres   deltagelse   som   medborgere   med   et   ”globalt   mindset”.    Rysensteen   

Gymnasium   medvirker   således   til   at   gøre   eleverne   til   verdensborgere   forankret   i   egne   demokratiske   

værdier,   men   med   respekt   for   forskelle   i   traditioner,   sprog,   religioner,   vaner   og   livsform.   

Verdensborgerskabet   styrkes   i   samarbejdet   med   partnerskolerne,   hvor   værtskab   og   besøg   indrammes   

af   en   faglig   tilgang   til   kulturmøder,   med   ønsket   om   at   styrke   elevernes   empati   og   nuancere   de   

fordomme   alle   mennesker   er   rundet   af.   

  

På   Rysensteen   Gymnasium   er   vi   stærkt   inspireret   af   “Semper   Ardens”.   Det   brændende   engagement   er   

for   både   elever   og   ansatte   grundlaget   for   opbygningen   af   såvel   små   som   store   fællesskaber   internt   som   

eksternt.   Engagementet   er   roden   til   den   høje   faglighed   på   Rysensteen   og   grundlaget   for,   at   eleverne   

inspireres   til   at   omsætte   deres   engagement   til   handling   både   lokalt   og   globalt   og   dermed   til   udvikling   

af   et   verdensborgerskab   i   praksis.   
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Rysensteens   profil   –   Global   Citizenship   Programme    

Global   Citizenship   Programme   (GCP)   er   en   globalt   fokuseret   dansk   studentereksamen,   der   arbejder   

med   det   praktiserede   verdensborgerskab   som   dannelsesideal.     

  

GCP   har   sin   egen   læreplan   og   progressionsplan   med   faglige   mål,   der   udmøntes   gennem   særlige   

perspektiver   i   alle   fag,   særlige   tværfaglige   forløb,   praktikforløb,   frivillighedsprojekter   og   

udvekslingsture   med   homestay   for   alle   klasser   til   en   af   vores   14   partnerskoler   i   Argentina,   Canada,   

Egypten,   Indien,   Island,   Kina,   Rusland,   Singapore,   Spanien,   Sydkorea,   Tyrkiet,   Uganda   og   USA   (to   

skoler).     

  

GCPs   dannelsesideal   er   vokset   ud   af   den   demokratiske   dannelsestradition   i   det   danske   

uddannelsessystem   og   tilføjet   et   globalt   sigte.   Det   indbefatter   en   stærk   handlingsorientering,   så   

eleverne   gennem   GCP   forberedes   på   at   møde   verden   med   stærk   forankring   i   egne   demokratiske   

værdier   samtidigt   med,   at   de   respekterer   forskelle   i   tradition,   sprog,   religion,   vaner   og   livsform   og   er   

indstillet   på   –   forskellene   til   trods   -   at   forstå   og   tage   ansvar   for   løsningerne   på   globale   

problemstillinger.     

  

Men   GCP   er   ikke   kun   et   altruistisk   projekt,   som   udelukkende   drejer   sig   at   tage   ansvar   for   klodens   

problemstillinger.   GCP   fokuserer   også   på   at   få   Rysensteens   elever   til   at   uddanne   sig   i   udlandet   og   

sidenhen   arbejde   i   internationalt   orienterede   virksomheder,   institutioner   eller   NGO’er.   

  

I   skoleåret   2014-15   godkendte   undervisningsministeriet   vores   ansøgning   om   at   blive   profilgymnasium   

og   blåstemplede   dermed   vores   indsats   som   noget   ekstraordinært.   I   efteråret   2019   søgte   vi   om   

forlængelse   af   profilen.   Ministeriet   anerkendte,   at   vi   lever   op   til   kravene   for   at   være   profilskole,   men   

afviste   en   forlængelse   med   henvisning   til,   at   profilskoler   besværliggør   regeringens   ønske   om   en   

fremtidig   ændring   af   optagelsesbekendtgørelsen.   Profilafvisningen   får   ingen   indflydelse   på   indholdet   

af   programmet.  
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Ansøgertal   

  

Efter   stigende   søgetal   i   2017   og   2018   faldt   søgetallet   i   2019   en   del,   men   i   2020   var   søgetallet   tilbage   på   

niveauet   fra   de   foregående   år.   Til   skoleåret   2021   har   vi   478   ansøgere   eksklusiv   overliggere,   som   svarer   

nogenlunde   til   året   før.   Men   der   var   væsentligt   færre   overliggere,   hvilket   nok   primært   skyldes,   at   

eleverne   ikke   har   kunnet   rejse   i   det   seneste    skoleår.   Vi   optog   til   skoleåret   2021-22   427   elever   inklusiv   

7   overliggere   ud   af   de   485   ansøgere   i   alt.   

  

Elevernes   begrundelser   for   og   årsager   til   at   søge   Rysensteen   

  

Kilde:   1.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021.   Eleverne   har   kunnet   sætte   flere   krydser.   

  

Det   fremgår   af   grafen,   at   skolens   internationale   profil   og   generelle   ry   er   de   vigtigste   årsager   til   at   søge   

ind   på   Rysensteen,   hvilket   ligger   i   tråd   med   de   seneste    års   resultater.   Det   er   glædeligt,   at   den   

internationale   profil   har   stabiliseret   sig   som   en   særdeles   vigtig   faktor,   og   det   fremgår,   at   54%   af   de   

elever,   der   blev   optaget   i   2020,   angiver,   at   den   internationale   profil   i   høj   eller   meget   høj   grad,   har   haft   

betydning   for,   at   de   søgte   ind   på   Rysensteen.     

11   

    2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   

Alle   502   490   536   552   438   527   485   

Overliggere   fra   sidste   års   ansøgning   50   46   47   47   46   53   7   

Eksklusiv   overliggere   452   444   489   505   392   474   478   

Heraf   ansøgere   i   henhold   til   GCP-profil   102   130   129   171   160   -   -   



  

  

  

  

  

  

Studieretningsoprettelse   

  

Kilde:   UVM,   Uddannselsesstatistik.dk   og   egen   optælling   

  

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.   

Lærernes   arbejdstid  

  Fra   skoleåret   2018/19   overgik   vi   til   at   bruge   årsnormtallene   efter   ansættelsesgrad   for   lærernes   

samlede   arbejdstid,   fordi   de   individuelle   tidsregistreringer   viste   sig   at   være   utilstrækkelige   at   basere   

statistik   på.    Undervisningstiden   er   herefter   opgjort   efter   realiserede   undervisningsmoduler   og   ikke   

normtal.     
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Værdien   for   indikator   1,   som   er   den   enkelte   lærers   direkte   undervisningstid,   ligger   for   skoleåret   

2020/21   på   26,4   %   af   den   samlede   arbejdstid.   Til   sammenligning   var   dette   tal   for   stx-skoler   på   

landsplan   26,8%   i    skoleåret   19/20.   Rysensteen   Gymnasiums   2020/21-tal   på   26,4%   er   et   svagt   fald   fra   

27,1%   for   skoleåret   2019/20.   Opgørelsesmetoden   med   samlet   timetal   efter   ansættelsesgrad   sat   i   

forhold   til   et   samlet   udtræk   af   realiserede   undervisningsaktiviteter   giver   pålidelige   tal   for   indikator   1.   

Det   belyser   den   produktivitetsvækst,   der   har   været   en   konsekvens   af   afskedigelserne   sommeren   2019.   

Samtidig   kan   man   ud   fra   tallene   konkludere,   at   lærernes   arbejdstidsanvendelse   ligger   meget   tæt   på   

landsgennemsnittet.   

  

Indikator   2   er   lærernes   tid   sammen   med   eleverne,   som   har   et   direkte   læringsformål,   men   uden   at   være   

uddannelsestid   (undervisning)   -   fx   lektiecaféer,   matematikcamp,   friidræt,   frivillig   musik   mv.   Fra   

skoleåret   2019/20   er   tallet   opgjort   som   et   aggregeret   tal,   der   indbefatter   en   optælling   af   de   

skemalagte   aktiviteter,   der   ligger   ud   over   undervisningen,   men   som   har   et   direkte   læringsformål.    For   

skoleåret   2019/20   lå   indikator   2   på   3%   af   lærernes   samlede   arbejdstid,   mens   det   i   skoleåret   20/21   er   

faldet   til   2,7%%.   Faldet   kan   tilskrives   de   mange   aktiviteter,   som   måtte   aflyses   pga.   nedlukningen.   I   

modsat   retning   trækker   en   række   af   de   aktiviteter,   som   blev   iværksat   virtuelt   for   erstatte   det   

manglende   fysiske   skolesamvær,   fx   Akademiet   for   Tro,   Håb   og   Kærlighed,   ture   til   ungdomsøen   mv.   

Derfor   er   det   samlede   fald   svagt,   selvom   nedlukningen   satte   en   stopper   for   en   lang   række   aktiviteter   i   

lange   perioder.     

  

Da   Rysensteen   Gymnasium   opgør   indikator   2   ud   fra    skemalagte   aktiviteter,   er   tallet   et   ret   konservativt   

skøn,   idet   opgørelsen   ikke   fanger   al   den   ikke-skemalagte   tid,   lærerne   bruger   sammen   med   eleverne   

med   et   direkte   læringsformål   for   øje.    Til   sammenligning   var   indikator   2-tallet   i   19/20   6,1   på   

landsplan,   men   da   det   er   vores   vurdering,   at   opgørelsesmetoderne   til   indikator   2   varierer   rigtig   meget   

fra   skole   til   skole,   er   indikator   2   svær   at   sammenligne   med   landplanstal.       
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*:   Lærernes   elevsamvær   i   henhold   til   reglerne   om   uddannelsestid   

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

Sygefravær   og   trivsel   

I   forhold   til   arbejdet   med   trivsel   har   skoleåret   været   særligt   på   grund   af   corona,   idet   den   både   har   

forstærket   behovet   for   at   arbejde   med   både   lærere   og   elevers   trivsel,   men   samtidig   har   besværliggjort   

mulighederne   for   at   mødes   til   trivselsfokuserede   aktiviteter.   Ledelsen   har   året   igennem   haft   stor   fokus   

på   at   italesætte   trivslen   som   et   vigtigt   tema,   og   har   i   fortolkningen   af   alle   retningslinjer   haft   stort   fokus   

på   at   implementere   dem   på   en   måde,   hvor   trivsel   er   indtænkt.   Også   i   fortolkningen   af,   hvordan   

udfordringerne   med   karaktergivning   skulle   håndteres,   har   ledelsen   udmeldt   klare   retningslinjer   for   at   

imødekomme   den   stress,   det   kunne   afføde.   Der   har   været   afviklet   faste   virtuelle   torsdagsmøder   for   

hele   lærerkollegiet   for   at   fastholde   en   tæt   kontakt   mellem   ledelse   og   ansatte.   Der   har   også   været   

afholdt   virtuelle   faggruppemøder   for   at   fastholde   et   tæt   dialog   om   de   udfordringer   som   forskellige   

faggrupper   stod   med   og   forsøge   at   hjælpe   med   håndteringen   af   de   givne   rammer..   Og   i   det   hele   taget   

har   organisationen   haft   stor   fokus   på   at   støtte   med   både   didaktisering   af   virtuel   undervisning   og   et   

tilhørende   etisk   kodeks.   

  

I   den   nedenstående   tabel   er   anført   sygefraværet   for   de   sidste   fire   skoleår   både   inkl.   og   ekskl.   

langtidssygdom.   Tallet   i   parentes   angiver   desuden   antallet   af   fraværsdage   inkl.   barnets   1.   og   2   sygedag.   

Det   kan   konstateres,   at   sygefraværet   i   den   samlede   periode   er   faldet,   idet   antallet   af   fraværsdage   både   

inkl.   og   ekskl.   langstidssygdom   er   faldet.   Tallet   for   fraværsdage   inkl.   langtidssygdom   er   reduceret   med   

ca.   ⅓,   mens   det   næsten   er   halveret   for   antal   fraværsdage   ekskl.   langtidssygdom.   Corona   har   

sandsynligvis   på   forskellig   vis   medvirket   til   et   særligt   lavt   fravær   i   skoleåret   2020/21.   Det   skal   noteres,   

1   https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1925.aspx   
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  Indikator   1*   Indikator   2**   

2020/21   Rysensteen   26,4   2,7   

2019/20   Rysensteen   27,1%     3%   

2019/20   Landsplan   1 26,8%   6,1%   

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1925.aspx


  

  

  

  

at   tallene   for   fravær   i   2017/18   adskiller   sig   noget   fra   sidste   års   opgørelse   pga..   ændret   opgørelse   i   

databasen.     

  

Kilde:   Moderniseringsstyrelsens   LDV.,   periode   1/8-31/7   

  

Personalefordeling   -   fordelt   på   alder   og   køn   

  

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   40-49   år.   I   denne   aldersgruppe   er   der   også   en   overrepræsentation,   når   man   

sammenligner   med   tallene   på   landsplan,   mens   vi   er   underrepræsenterede   i   aldersgrupperne   over   50   

15   

Skoleår   Antal   
års-   
værk   

Antal   
årsværk     
(ekskl.   
langtids-   
syge)   

Samlet   antal   
fraværsdage  

Antal   fraværs-   
dage   (ekskl.   
langtids-   
sygdom)   

Antal   
fraværsda 
ge   pr.   
medarbej 
der   

Antal   
fraværsdage   
pr.   medarb.   
(ekskl.   
langtidssyge)   

2017/18   110   105   491   (658)   422   (589)   4,5   4,0   

2018/19   111   108   448   (584)   312   (448)   4,0   2,9   

2019/20   105   102   537   (614)   250   (327)   5,1   2,5   

2020/21   101   97   302   (368)   199   (265)   3,0   2,1   

  
Alder   

Antal   personer   Procentfordeling   

Mænd   Kvinder   I   alt   Mænd   Kvinder   I   alt   

20-29   år   2   2   4   4%   4%   4%   

30-39   år   11   17   28   24%   34%   29%   

40-49   år   23   20   43   50%   40%   45%   

50-59   år   8   10   18   17%   20%   19%   

60-69   år   1   1   2   2%   2%   2%   

70-79   år   1   0   1   2%   0%   1%   

I   alt   46   50   96   100%   100%   100%   



  

  

  

  

år.    Der   er   en   lille   overvægt   af   kvinder   (52%)   i   lærerkollegiet   på   Rysensteen.   På   landsplan   er   dette   tal   

53%.   

  

  

Kilde:   Isola.modt.dk,   “Personalefordeling   fordelt   på   alder   og   køn”,   status   2.   kvartal   2021   samt   

GL-skrivelsen:   “Gymnasielærere   i   tal   2019”.   

Årets   uddannelsesmæssige   resultater   

I   dette   kapitel   beskrives   indledningsvist   antallet   af   studenter   med   fem   A-niveaufag.   Herefter   

undersøges   skolens   eksamensresultater   også   i   forhold   til   en   socioøkonomisk   reference.   Dernæst   

undersøges   studenternes   optagelse   på   videregående   uddannelser,   3g-elevernes   uddannelsesplaner   og   

alle   elevers   fravær,   gennemførelsesprocent   og   frafald   i   løbet   af   uddannelsen.     
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Antal   studenter   og   studenter   med   fem   A-fag   

  

Som   det   fremgår,   er   andelen   af   studenter   med   fem   A-niveau   faldet   en   smule   i   forhold   til   sidste   år   til   nu   

at   ligge   på   31%.   På   landsplan   steg   andelen   i   2020   betragteligt   til   36%,   så   efter   i   en   årrække   at   have   

ligget   over   landsplanstallet,   er   Rysensteen   nu   en   smule   under   dette.   Af   de   97   elever   med   fem   A-fag   i   

2021,   havde   seks   elever   seks   A-fag.   

Eksamensresultater   

  

Af   tabellen   fremgår   det,   at   Rysensteens   eksamensresultat   efter   et   lille   fald   fra   2019   til   2020   igen   er   

steget   lidt   fra   2020   til   2021.    Vi   har   som   i   de   foregående   år   et   meget   højt   niveau,   og   det   ligger   i   2020   

1,1    karakterpoint   over   landsgennemsnittet,   som   i   2020   var   på   7,6   (landsgennemsnittet   for   2021   

kendes   endnu   ikke).   Pga.   de   særlige   corona-forhold   var   der   til   sommereksamen   2021   tale   om   en   

væsentlig   reduktion   af   eksamensaktiviteterne.     

Eksamensresultater   for   SRP   
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År   2016   2017   2018   2019   2020   2021   

Antal   studenter   283   300   317   311   323   317   

Elever   med   fem   
A-fag   

95   117   104   114   120   97   

Procentdel   med   
fem   A-fag   

(Rys)   

34%   39%   33%   37%   37%   31%   

Procentdel   med   
fem   A-fag   

(landsplan)   

25%   25%   26%   27%   36%   Kendes   
endnu   
ikke   

  2018   2019   2020   2021   

Rysensteen   8,9   9,0   8,7   8,8   

Landsplan   7,4   7,4   7,6   Kendes   endnu   
ikke   

  2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   

SRP   9,4   8,8   9,3   9,7   9,5   9,6   9,7   



  

  

  

  

  

SRP   karakteren   steg   i   2021   marginalt   fra   9,6   til   9,7,   hvilket   er   1,5   karakterpoint   over   

landsgennemsnittet   fra   2020   på   8,2.   Landsgennemsnittet   for   2021   kendes   endnu   ikke.   Det   skal   her   

bemærkes,   at   eksamensformen   fra   og   med   2020   er   blevet   ændret   således,   eleverne   nu   forsvarer   deres   

skriftlige   studieretningsprojekt   ved   en   mundtlig   eksamen.  

Karakterer   i   forhold   til   socioøkonomisk   reference     

Pga.  de  aflyste  eksamener  sommeren  2020  har  UVM  ikke  lavet  tal  for  socioøkonomisk  reference  dette                 

skoleår.  Men  overordnet  set  har  vi  de  senere  år  klaret  os  bedre  end  forventet  og  dermed  haft  en  positiv                     

socioøkonomisk  reference.  Både  i  2017/18  og  2018/2019  havde  vi,  som  det  ses  herunder,  således                

signifikant   positiv   løfteevne   på   det   samlede   eksamensresultat.   

  

De  enkelte  fags  løfteevnetal  er  derfor  heller  ikke  som  normalt  blevet  præsenteret  ved  møder  med                 

faggrupperne.  Denne  praksis  genoptages,  så  snart  der  foreligger  tal,  med  henblik  på  at  sikre  løbende                 

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

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

Uddannelsesstatistik.dk,  at  forskellen  på  de  gymnasiale  uddannelser  på  landsplan  for  det  samlede              

eksamensresultat  (eksamen  2020  -  tallene  for  sommereksamen  2021  kommer  først  senere)  er  -0,3,  så                

eleverne  til  eksamen  får  0,3  karakterpoint  dårligere  resultat  end  årskaraktererne.  Det  er  en  mindre                

difference  end  året  før  hvor  den  var  -0,4,  og  det  skyldes,  at  årskaraktererne  i  3.g  i  nogle  af  de  skriftlige                      

fag  og  i  alle  mundtlige  fag  bortset  fra  SRP  pga.  corona  blev  gjort  til  eksamenskarakterer.  Så  tallene  skal                    

læses  med  dette  generelle  forbehold  i  år.  For  Rysensteen  er  differencen  på  -0,2  for  det  samlede  resultat                   

og   dermed   en   smule   mindre.   

  

For  de  skriftlige  karakterer  er  differencen  -0,5  på  landsplan  og  -0,3  på  Rysensteen.  Differencen  for                 

mundtlige  årskarakterer  og  eksamenskarakterer  er  på  landsplan  -0,1  og  det  samme  på  Rysensteen.  Så                

samlet  set  klarer  vores  elever  sig  altså  til  skriftlig  eksamen  en  smule  bedre  sammenlignet  med                 

årskarakteren  end  eleverne  på  landsplan.  Vi  har  en  målsætning  om  ikke  at  have  større  difference,  end                  

der   er   på   landsplan,   så   niveauet   er   ud   fra   den   betragtning   godt.   

  

Rysensteen   Hele   landet   

  

Kilde:   Uvm,   Uddannelsesstatistik.dk   

  

Enhed  for  kvalitetssikring  afholder  årligt  møder  i  alle  faggrupper  med  præsentation  af  faggruppernes               

differencer.  I  dette  skoleår  er  det  ikke  sket,  fordi  tallene  først  er  kommet  sent,  og  er  så  påvirkede  af                     

coronasituationen.  Men  den  praksis  genoptages  fra  næste  skoleår.  Dette  sker  med  henblik  på  at  sikre                 

en  løbende  kvalitetssikring  af  vores  karaktergivningspraksis.  Alle  faggrupper  har  formuleret  fælles             

principper  for  karaktergivningspraksis  med  henblik  på  at  kvalificere  og  ensarte            
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karaktergivningspraksis  på  skolen  og  de  principper  genovervejes  hvert  år  i  lyset  af  de  nye  tal  for                  

differencer.   

Deltagere   i   skolens   talentprogram   

20   

Talentprogram   Deltagend 
e   elever   
2014/15   

Deltagend 
e   elever   
2015/16   

Deltagende   
elever   

2016/2017  

Deltagen 
de   elever   
2017/20 

18   

Deltagen 
de   elever   
2018/20 

19   

Deltagen 
de   elever   
2019/20 

20   

Deltagen 
de   elever   
2020/20 

21   

Science             

Science-talent   
Sorø   

6   8   2   15   12   10   5   (1   
gennemfø 

rt)   

EUSO   –   Science   
OL   

3   6   3   3   0   0   Aflyst   

Investiga   5   
(Madrid)   

5   
(Madrid)   

5   (Madrid)   5   
(Madrid)   

11   
(Københa 

vn)   

5   Aflyst   

Georg   Mohr   35   25   26   21     
(12   gik   

videre   til   
anden   
runde)   

16   
(5   gik   

videre   til   
anden   
runde)   

41   (22   
videre   til   
2.   runde)   

42   
(17   

videre   til   
2.   runde)   

Intermat   -   -   -   -   -   -   60   

Drughunter-   
dysten   

29   58   55   54   (to   
klasser)   

53   56   53   

Sprog/humaniora             

Sprog-   
konkurrencer   

4   5   20   51   98   100*   Udspecifi 
ceret   

nedenfor   

IL   Competition         Inkluderet   
ovenfor   

Inkluderet   
ovenfor   

Inkluderet   
ovenfor   

31   (12   
gik   

videre)   

MasterClass   i   
sprog   

        23   15   Aflyst     



  

  

  

  

  
Skoleåret   2020-21   har   været   præget   af   aflysninger,   og   det   gælder   også   for   mange   talentprogrammer,   

som   det   fremgår   af   skemaet.   De   talentprogrammer,   der   har   været   afholdt,   har   overvejende   været   

virtuelle.   I   år   har   vi   heller   ikke   kunne   afholde   vores   årlige   informationsdag   om   talentprogrammer   

fysisk,   så   al   information   er   foregået   virtuelt   -   med   fare   for,   at   oplysninger   er   druknet   i   mængden   af   

beskeder.   Derfor   kan   man   forvente,   at   elevernes   kendskab   til   skolens   talentprogrammer   generelt   er   

mindre,   og   vi   vil   derfor   sætte   ekstra   ind   med   information   i   næste   skoleår.   

  

Naturvidenskabelige/science   talentprogrammer :    To   klasser   deltog   i   Drughunter-dysten.   I   Georg   Mohr   

har   42   deltaget,   2   har   kvalificeret   sig   til   vinderseminaret   og   én   har   kvalificeret   sig   til   det   danske   

matematik   OL-hold.   Investiga-konkurrencen   (matematik)   genoptages   muligvis   ikke   fremover,   men   et   

nyt   initiativ,   som   vil   fortsætte   fremover   er   deltagelse   i   InterMat.   InterMat   er   et   samarbejde   mellem   

DTU   og   Gymnasier,   hvor   eleverne   gennem   ét   kalender   år   arbejder   med   emner   der   har   til   formål   at   
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Sprogcamp           3     --   

Dyrk   sproget             4   --   

Historie-   
konkurrence   

8   7   7   20   12   2   2   

Akademisk             

ATU   20   31   24   21   22   33   20   

Forskerspirer   4   0   7   10   3   5   5(Aflyst/   
ikke   

gennem-   
ført)   

Demokrati/citizenship/innovation             

Akademiet   for   
Social   
Innovation   

          1   4   

MEP/MUN   41   50   60   61   50   28   5     

Haag   11   udgik   
dette   

skoleår   

12   12   20   12   Aflyst   



  

  

  

  

styrke   elevernes   overgang   til   studier   med   matematisk   indhold.   To   klasser   deltog.    Forskerspirer   har   

været   hårdt   ramt   af   nedlukningen,   så   de   5   deltagere   har   ikke   gennemført..   

  

Sprog/humaniora :   Der   er   fra   skolens   sproglærere   i   de   seneste   år   brugt   ekstra   kræfter   på   forskellige   

sproginitiativer,   herunder   sprogkonkurrencer.   Vi   vil   derfor   fremover   registrere   disse   programmer   

mere   detaljeret,   som   det   fremgår   af   skemaet.   Det   gælder   for:   “IL   Competition”,   “MasterClass   i   sprog”,   

“Sprogcamp”   og   “Dyrk   sproget”.   I   “MasterClass   er   midler   skudt   til   2022.   I   historiekonkurrencen   deltog   

kun   én   gruppe   på   to   elever,   men   til   gengæld   vandt   de   førstepladsen.   

  

Akademisk :   Der   var   god   interesse   for   at   ATU   til   trods   for   corona,   og   vi   har   tilmeldt   det   samme   antal   

elever   til   programmet   som   sidste   år.   Kendskabet   til   Akademiet   for   Social   Innovation   er   blevet   større,   og   

der   blev   tilmeldt   xx   nye   elever   i   år.   

  

Demokrati/citizenship/innovation :   disse   programmer   har   været   præget   af   aflysninger,   men   der   var   dog   

5   elever   særligt   interesserede,   der   deltog   virtuelt   i   MEP/MUN.   Innovationsprogrammet   TURBO   blev   

nedlagt   sidste   år,   og   derfor   vil   det   ikke   længere   figurere   i   oversigten   over   talentprogrammer.   
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3.g’ernes   planer   for   videregående   uddannelse   

  

Kilde:   3.g   spørgeskema   februar   2021   

Der  er  38%  af  vores  3.g  elever,  der  påtænker  at  søge  ind  på  en  lang  videregående  uddannelse,  hvilket                    

er  et  fald  fra  45%  fra  2020  og  fra  63%  fra  2019  og  det  laveste  antal  over  en  5-årig  periode.  Antallet  af                        

elever   der   svarer   “ved   ikke”   er   steget   fra   9%   til   15%   fra   2020   til   2021.    
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Andel   studenter   i   gang   med   videregående   uddannelse   efter   to   år   

  

  

Kilde:   UVM,   Uddannelsesstatistik.dk   

  

Som  det  fremgår  af  ovenstående  figur,  lå  vi  i  2018/19  ligesom  de  to  tidligere  år  nogenlunde  på  niveau                    

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

uddannelse.  Til  gengæld  vil  vores  studenter  i  højere  grad  end  studenter  på  landsplan  vælge  en                 

universitetsuddannelse,   hvilket   fremgår   nedenfor.   
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Optagelsestal   på   videregående   uddannelser   for   Rysensteen   Gymnasium   2020     

(*):   Procenttallet   i   parentes   angiver   landsgennemsnittet   for   STX.    Der   findes   ikke   optagelsestal   for   2016.     

  

Som  det  fremgår  af  tabellen,  ender  en  meget  stor  andel  af  vores  studenter  med  at  blive  optaget  på  en                     

universitetsuddannelse.  Tallene  fra  vores  spørgeskemaundersøgelse  vedrørende  planer  for          

videregående  uddannelse  indikerer  et  fald  i  antallet  af  elever,  der  i  fremtiden  vil  søge  ind  på  en                   

universitetsuddannelse,  så  her  bliver  det  interessant  at  følge  udviklingen.  Optagelsestallene  for  2020              

er   endnu   ikke   kommet.   

  

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    2015/2016   og   frem   til   det   netop   afsluttede   

skoleår   2020-21.   Resultatet   fremgår   af   nedenstående   tabel:   

    

Samlet   fysisk   fravær   (vægtet)   fordelt   på   årgange   

  
Det   fysiske   fravær   for   skoleåret   2020/21   ligger   samlet   set   lidt   lavere   end   de   foregående   år.   Her   

bemærkes   særligt,   at   3.g   årgangen   har   markant   lavere   fravær   end   tidligere.   Her   spiller   flere   forskellige   
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År   
Erhvervs-   
akademi   

Professions-   
bachelor   

Universitets-   
uddannelse   

Kunstnerisk-   
uddannelse   

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

2017   4%   (11%)   16%   (38%)   77%   (50%)   3%   (1%)   

2018   5%   (9%)   14%   (35%)   78%   (56%)   3%   (1%)   

2019   1%   (9%)   15%   (34%)   82%   (56%)   2%   (1%)   

    2015/16   2016/17   2017/18   2018/19   2019/20   2020/21   

1.g   7,7%   7,4%   7,6%   7,63%   5,50%   4,67%   

2.g   9,0%   10,3%   10,6%   10,37   7,80%   7,28%   

3.g   11,0%   9,9%   11,0%   10,96   11.23%   8,69%   



  

  

  

  

faktorer   ind,   der   hænger   sammen   med   den   markante   nedlukning   af   skolen   og   hele   samfundet   i   en   

længere   periode   fra   december   og   frem   til   påske.   I   den   forbindelse   skal   følgende   nævnes:   

1. De   indførte   krav   om   at   elever   med   Covidlignende   symptomer   skulle   tilbydes   nødundervisning   i   

form   af   virtuel   undervisning   (i   perioden,   hvor   skolen   var   åben   for   fysisk   tilstedeværelse)   har   

betydet,   at   flere   elever   har   modtaget   undervisning   hjemme,   hvis   de   har   følt   sig   sløje.     

2. Nedlukningsperioden   med   virtuel   undervisning   har   endvidere   betydet,   at   det   har   været   

“lettere”   at   deltage   i   undervisningen,   da   det   ikke   krævede,   at   eleverne   skulle   flytte   sig   fra   

hjemmet.   Her   har   også   “halvsløje”   elever   kunnet   deltage.   Elever   med   psykiske   udfordringer   har   

i   højere   grad   kunnet   deltage   i   den   virtuelle   undervisning.   Nedlukningen   af   samfundet   generelt   

har   i   tillæg   også   haft   den   effekt,   at   der   ikke   har   været   andre   aktiviteter   for   eleverne,   der   under   

normale   omstændigheder   kan   komme   på   tværs   af   undervisningen   (Køretimer,   

erhvervsarbejde,   udlandsrejser   mm.)   

  

Samlet   set   kan   man   konstatere,   at   Rysensteens   elever   har   brugt   skoleåret   2020-2021   til   “at   gå   i   skole”,   

selvom   der   som   altid   eksisterer   en   vis   variation   mellem   klasserne.   

  

Samlet   skriftligt   fravær   (vægtet)   fordelt   på   årgange   

  

Af   tabellen   fremgår   det,   at   fraværstallene   ligger   på   samme   niveau   som   de   foregående   år   med   de   

forventede   små   udsving   på   de   forskellige   årgange.   Det   kan   således   konstateres,   at   den   lange   

nedlukning   ikke   har   haft   afgørende   betydning   for   elevernes   evne   til   at   aflevere   skriftlige   opgaver.   I   den   

forbindelse   skal   her   nævnes   ,   at   en   del   skriftlige   opgaver   i   højere   grad   er   forsøgt   integreret   i   den   

daglige   undervisning   for   at   sikre,   at   eleverne   ikke   skulle   bruge   uforholdsmæssig   meget   tid   foran   

computeren   udover   den   virtuelle   skoledag.   
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    2015/16   2016/17   2017/18   2018/19   2019/20   2020/21   

1.g   3,0%   5,1%   2,9%   3,00%   2,06%   3.62%   

2.g   3,8%   7,4%   5,6%   5,48%   5,05%   4,82%   

3.g   5,4%   6,5%   8,4%   6,17%   7,83%   6,71%   



  

  

  

  

Gennemførelsesprocent   og   elevfrafald   

Der   har   i   skoleåret   2019   -20   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.    

  

Nettogennemførelsesprocent   pr.   årgang   påbegyndt   STX   på   Rysensteen   Gymnasium   

  

Af   tabellen   ses,   at   gennemførelsesprocenten   for   årgang   2018-   2021   ligger   på   samme   niveau   som   i   

sidste   skoleår.    Tallene   dækker   over   en   del   bevægelser   ind   og   ud   af   klasserne.   Der   har   i   den   forbindelse   

været   udfordringer   med   at   fylde   op   i   2   klasser   -   hvoraf   den   ene   -   vores   musik   studieretningsklasse   -   

endte   med   kun   at   afslutte   15   elever.    Til   gengæld   afsluttede   vi   i   skoleåret   en   relativ   stor   sproglig   klasse,   

hvor   hele   25   elever   blev   studenter   (   en   fordobling   i   forhold   til   skoleåret   2019-20).   

  

Gennemførelsesprocent   i   3.g   
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Årgang   2015-18   2016-19   2017-20   2018-21   

Antal   elever   319   af   
367   

331   af   
370   

323   af   
373   

317   af   
366   

Nettotab   48   39   50   49   

Gennemførelsesprocen 
t   1.g-3.g    

87%   89,5%   86,6%   86,6   

Skoleår   2017-18   2018-19   2019-20   2020-21   

Gennemførelsesprocent   3.g  95,0%   98,8%   98,8%   97,5%   



  

  

  

  

Frafald   alle   årgange;   samlede   tal   pr.   skoleår   

    

Som   det   ses   af   ovenstående   tabel   har   frafaldet   i   skoleåret   2020-21   ligget   på   et   lidt   lavere   niveau   end   de   

foregående   skoleår.   I   opgørelsen   er   som   altid   først   medtaget   bevægelser   ind   og   ud   af   1.g   klasserne   fra   

september   2020,   da   august   kan   betragtes   som   en   overgangsperiode,   hvor   de   nye   1.g-elever   ikke   altid   

er   afklaret   omkring   deres   planer   og   derfor   afstedkommer   en   del   bevægelser.    Det   lavere   frafald   i   

skoleåret   2020-2021   skal   ses   i   sammenhæng   med   coronasituationen,   nedlukningen   og   de   manglende   

alternativer   for   vores   elever.    Hele   aktiviteten   i   samfundet   har   i   det   forgangne   skoleår   ligget   på   et   

væsentligt   lavere   niveau   og   den   lavere   aktivitet   ses   således   også   afspejlet   i   færre   bevægelser   ind   og   ud   

af   klasserne.   Den   tidligere   tendens   til   at   der   “shoppes”   rundt   mellem   de   enkelte   

uddannelsesinstitutioner   er   langt   mindre   markant   i   skoleåret   2020-2021,   hvor   nedlukninger   og   

virtualitet   har   gjort   det   vanskeligt   at   skulle   finde   ind   i   nye   sociale   og   faglige   fællesskaber.   Man   må   dog   

forvente,   at   der   vil   ske   en   del   bevægelser   ved   indgangen   til   skoleåret   2021-2022   som   en   udskydning   af   

tidligere   ønsker   om   et   skifte.   

  

Nedenstående   oversigt   nuancerer   begrundelserne   for   elevernes   frafald   fra   Rysensteen   Gymnasium   

årgang   2018-21.   
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Skoleår   2016-17   2017-18   2018-19   2019-20   2020-21   

Elever   i   alt   ultimo   skoleår   1000   1015   1016   1029   1076   

Antal   elever   udmeldt   i   skoleåret  87   86   75   90   44   

Antal   elever   optaget   i   skoleåret   36   35   27   40   22   

Nettofrafald                   51   51   48   50   22   

Frafald   i   %                 5,1%   5,0%   4,7%   4,9%   2,0%   



  

  

  

  

Afgivne   elever   for   årgang   2015,   2016,   2017   og   1018   fordelt   på   videre   forløb   

  

Som   det   fremgår   af   denne   tabel,   fortsætter   en   stor   del   af   de   frafaldne   elever   direkte   eller   senere   på   en   

anden   ungdomsuddannelse.   Der   findes   fortsat   en   del   “shoppen   rundt”   mellem   gymnasierne   i   

København   -   særligt   før   coronapandemien   ramte   landet.    Det   spejler   sig   ind   i   ovennævnte   tal.   Lidt   

færre   elever   har   på   årgang   2018   måttet   forlade   skolen   som   følge   af   manglende   efterlevelse   af   
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Årgang   -   startår   2015   2016   2017   2018   

Direkte   til   anden   
ungdomsuddannelsesinstitution   

42   40   26   38   

Sygdom   fysisk   eller   psykisk   10   3   6   7   

Planer   om   senere   fortsættelse   på   
ungdomsuddannelse   herunder   HF   

7   4   6   12   

Produktionsskole   3   3   0   0   

10.   klasse   2   3   0   1   

Udvekslingsstuderende   4   Ikke   
med-   

regnet   

5    (men   ikke   
medregnet   i   
samlet   tal)   

Ikke   
medregnet   

Gennemført   men   valgt   ikke   at   afslutte   1   0   0   1   

Fortrudt   uddannelsesvalg/Ukendte   
planer    

11   9   13   6   

Anden   uddannelse   4   3   4   3   

Team   Danmark,   4-årigt   forløb   0   0   0   0   

Fravær/bortvist/manglende   
efterlevelse   af   studieregler   

8   5   12   7   

Skoleophold   i   udlandet           4   6   

    92   70   71   81   



  

  

  

  

studiereglerne   end   skoleåret   før.   Det   er   her   især   for   højt   fravær,   der   er   årsag   til   utidig   afslutning   af   

skoleforløbet.     

Omkostninger   og   produktivitet   

I  det  følgende  redegøres  der  kortfattet  for  en  række  centrale  regnskabsmæssige  tal,  herunder  tal  for                 

produktivitetsudviklingen   fordi   de   kobler   vores   resultater   til   vores   input.   

Omkostninger   pr.   årselev   (ÅE)   i   perioden   2015-2020   

    

Det  ses  her  at  de  senere  års  ministerielt  udmeldte  besparelser  som  forventet  ses  som  et  faldende  beløb                   

til   drift   pr.   ÅE.   

Kvm.   og   ansatte   pr.   årselev   
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Omkostninger   pr.   ÅE   

  i   t.kr.   

2015   2016   2017   2018   2019   2020   

Undervisning   60   59   58   59   57   55   

Ledelse/administration   6   5   6   7   6   5   

Bygningsdrift   13   14   12   13   13   14   

Samlet   drift   pr.   elev   80   78   76   78   76   74   

Antal   elever         970   1.029   1063   1067   1077   1095   

Heraf    GSK   elever   25   27   15   22   20   21   

Kvm./elev   2015   2016   2017   2018   2019   2020   

Antal   ÅE   i   finansåret   970   1029   1063   1067   1077   1095   

Antal   kvm.   pr.   ÅE   8,8   8,3   8,1   8,0   8,0   8,0   

Lærere   pr.   100   årselever   9,6   9,3   9,1   9,1   8,6   8,1   

Medarbejdere   pr.   100   årselever  11,0   10,5   10,3   10,4   9,7   9,2   



  

  

  

  

Da   vi   løbende   har   udvidet    antallet   af   spor   til   først   13   og   fra   skoleåret   2019-20   til   14   spor   i   1.g,   ser   vi,   at   

antal   kvm.   pr.   ÅE   falder.    Det   fremgår   ligeledes,   at   antallet   af   lærere   pr.   100   årselever   falder   ca.   16%   i   

perioden   fra   2015-2020.   

Uddannelseskvaliteten   

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

kommer   til   udtryk   i   3.g-elevernes   svar   fra   den   årlige   spørgeskemaundersøgelse.     

Elevernes   tilfredshed   med   overgangen   fra   grundskole   til   gymnasium   

  

Kilde:   1.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021   

  

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   området   er   stort   set   identisk   

med   undersøgelserne   fra   de   seneste   3-4   år.     
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Tilfredshed   samlet   set   med   gymnasieforløbet   på   Rysensteen   

  

Kilde:   3.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021   

  

3.g’erne   er   generelt   tilfredse   med   deres   tre-årige   gymnasieforløb.   Der   er   dog   sket   et   markant   fald   ift.   

elever,   der   angiver,   at   de   er   tilfredse   eller   meget   tilfredse,   over   en   to-årig   periode   fra   82%   i   2019   til   

74%   i   2020   og   66%   i   2021.   Andelen   af   utilfredse   og   meget   utilfredse   er   steget   fra   6%   i   2019   til   11%   i   

2020   og   15%   i   2021.   Det   sidste   års   resultat   må   nok   i   hvert   fald   delvist   tilskrives   coronasituationen,   

men   vi   vil   have   opmærksomhed   på   tallet   fremover.   
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Undervisningens   kvalitet   

  

Kilde:   3.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021   

  

Eleverne   er   som   tidligere   år   fortsat   meget   tilfredse   med   undervisningens   kvalitet.   78   %   udtrykker   

således   enten   tilfredshed   eller   meget   tilfredshed.   Det   er   et   lille   fald   fra   85%   fra   sidste   år.   Kun   en   meget   

lille   andel   på   3   %   af   de   adspurgte   3.g-elever   tilkendegiver,   at   de   er   utilfredse   eller   meget   utilfredse   med   

undervisningen.     

  

Opinionsbalancer   på   generel   tilfredshed   og   undervisningens   kvalitet   

For   at   give   et   bedre   indblik   i   udviklingen   i   tilfredsheden   over   tid   har   vi   konstrueret   opinionsbalancer   

for   hhv.   den   generelle   tilfredshed   med   det   treårige   forløb   og   tilfredsheden   med   undervisningen.   Det   er   

blandt   andet   foranlediget   af    en   undren   over,   at   den   generelle   tilfredshed   falder   lidt,   men   at   

tilfredsheden   med   undervisningen   stiger.   Opinionsbalancerne   er   beregnet   sådan,   at   svaret   “Meget   

tilfreds”   tæller   +2   og   “Tilfreds”   +1   og   “Utilfreds”   -1   og   “Meget   utilfreds”   -2.   
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For   begge   mål   gælder   det,   at   den   samlede   tilfredshed   efter   lidt   udsving   fortsat   ligger   på   niveau   med   

2016.   Og   den   forskydning,   der   sker   for   generel   tilfredshed   og   tilfredshed   med   undervisningens   

kvalitet,   er   en   tilbagevenden   til   et   mønster   fra   tidligere   år,   hvor   den   overordnede   tilfredshed   med   

undervisningen   er   lidt   højere   end   den   generelle   tilfredshed   med   det   treårige   forløb.   
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Elevernes   syn   på   Global   Citizenship   Programmet   

  

Kilde:   3.g   GCP-spørgeskemaundersøgelse   maj   2021   

  

I   forhold   til   3.g’ernes   syn   på,   om   GCP   programmet   lever   op   til   sit   formål,   forholder   kun   23%   sig   positivt   

til   dette   spørgsmål.   24%   udtrykker   en   egentlig   negativ   holdning   i   forhold   til   spørgsmålet.     

  

En   opinionsbalance   der   tydeliggør   udviklingen   over   tid   ser   således   ud:   
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Kilde:   3.g   GCP-spørgeskemaundersøgelse   maj   2021   

  

Det   fremgår   her   tydeligt   at   elevernes   opfattelse   af   GCP’s   evne   til   at   leve   op   til   sit   formål   over   en   

årrække   frem   til   2016   steg   betragteligt,   hvorefter   den   stabiliserede   sig   på   et   højere   niveau.   I   2021   

falder   vurderingen   betragteligt,   hvilket   er   ret   forventeligt   i   betragtning   af   at   centrale   dele   af   

programmet   ikke   har   kunnet   afvikles   pga.   corona.   

  

  

Kilde:   3.g   GCP-spørgeskemaundersøgelse   maj   2021   
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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   

samt   forståelse   af   andres   og   egne   kulturelle   værdier.   Men   også   her   er   tilfredsheden   generelt   meget   

lavere   end   de   foregående   år   pga.   coronaens   begrænsninger   på   afviklingen   af   programmet.   

    

Arbejdsbelastningen   samlet   set   

  

Kilde:   3.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021   

  

Når   det   kommer   til   elevernes   vurdering   af   arbejdsbelastningen,   svarer   39%,   at   de   vurderer   den   

samlede   arbejdsbelastning   over   tre   år   som   værende   ‘for   hård’   eller   ‘alt   for   hård’.   Det   er   et   markant   fald   

fra   2020,   hvor   tallet   var   56%.   Årsagen   til   faldet   skal   sandsynligvis   findes   i   skoleårets   lange   

nedlukningsperioder   med   fjernundervisning   via   Zoom.     
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Arbejdsbelastningens   fordeling   

  

Kilde:   3.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021   

  

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

tilfredsheden   også   stigende   i   2021   i   forhold   til   tidligere   år   (igen   sandsynligvis   grundet   de   specielle   

omstændigheder).   Generelt   er   elevernes   vurdering   af   arbejdsbelastningen   dog   et   område,   vi   som   skole   

har   fokus   på   efter   en   årrække   hvor   eleverne   i   spørgeskemaet   gav   udtryk   for   at   det   var   hårdt.   I   perioden   

2014-21   har   andelen   af   elever,   der   vurderer   belastningen   som   værende   ‘for   hård’   eller   ‘alt   for   hård’,   

ligget   mellem   39%   og   57%,   hvilket   alt   andet   lige   må   siges   at   være   en   høj   andel.   
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Kilde:   3.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021   

  

Derfor   har   vi   lavet   en   lidt   dybere   undersøgelse   af   baggrundsvariable   i   forhold   til   elevernes   vurdering   af   

arbejdsbelastning.   Resultaterne   af   undersøgelsen   beskrives   nedenfor.   
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Kilde:   3.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021   

  

Af   ovenstående   graf   fremgår   elevernes   vurdering   af   arbejdsbelastningen   i   forhold   til   køn.   Det   fremgår   

med   tydelighed,   at   pigerne   vurderer   belastningen   markant   hårdere   end   drengene.   
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Kilde:   3.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021   

  

Ovenfor   er   elevernes   vurdering   af   arbejdsbelastningen   krydstabuleret   i   forhold   til,   hvilket   fakultet   

deres   studieretninger   tilhører.   Det   fremgår,   at   de   humanistisk/kreative   studieretningselever   generelt   

vurderer   belastningen   som   værende   hårdere   end   samfundsfaglige   og   naturvidenskabelige   elever.   
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Kilde:   3.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021   

  

På   grafen   ovenfor   er   elevernes   vurdering   af   arbejdsbelastningen   sammenholdt   med   deres   

selvopfattede   niveau,   og   her   ses   med   klarhed,   at   de   elever,   der   vurderer,    at   mange   af   deres   

klassekammerater   er   bedre   end   dem   selv,   er   de   elever,   der   føler,   at   arbejdsbelastningen   er   hårdest.   
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Elevtrivsel   

Hvis   man   ser   mere   generelt   på   elevernes   trivsel,   så   ligger   vi   på   landsgennemsnittet   mht.   generel   

trivsel.   

  

Kilde:   Uddannelsesstatistik.dk   

  

Og   også   på   de   mere   specifikke   områder   ligger   vi   generelt   gennemsnitligt   på   trivsel,   bortset   fra   et   

marginalt   dårligere   resultat   på   læringsmiljø.   En   arbejdsgruppe   har   drøftet   skolens   samlede   resultat   og   

har   efterfølgende   lavet   oplæg   til   en   klassens   time   hvor   en   teamlærer   har   drøftet   klassens   resultater   

med   den   enkelte   klasse   med   særlig   fokus   på   området   med   “Pres   og   bekymringer”   og   arbejdsgruppen   

har   indsamlet   klassernes   respons.   
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Aktiviteter   uden   for   undervisningen   

  

Kilde:   3.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021   

  

Mht.   aktiviteter   uden   for   undervisningen   er   tilfredsheden   stort   set   identisk   med   sidste   års   tilfredshed   .   

Antallet   af   elever   der   er   tilfredse   eller   meget   tilfredse    med   aktiviteterne   uden   for   undervisningen   er   

39   %.   35%   er   hverken   tilfredse   eller   utilfredse.     
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Uddannelsens   formål   –   det   studieforberedende   og   det   almendannende   

  

Kilde:   3.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021   
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Kilde:   3.g   spørgeskemaundersøgelse   februar   2021   

  

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,   er   de   generelt   tilfredse.     

I   forhold   til   almendannelsen   forholder   67%   sig   positivt   til   dette   spørgsmål,   hvilket   ligger   nogenlunde   

på   niveau   med   tidligere.   I   forhold   til   forberedelse   til   videre   studier   svarer   52%   enten   i   høj   grad   eller   i   

meget   høj   grad   på   dette   spørgsmål,   hvilket   er   et   fald   fra   61%   i   2020.    
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Organisation,   strategi   og   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.   Dernæst   

følger   en   undersøgelse   af   skolens   tre   styregruppers   samt   Enhed   for   kvalitetssikrings   arbejde   og   

resultater   i   det   forgangne   skoleår.   

Organisation   og   styregruppers   arbejde   

Fra   skoleåret   2020-21   har   organisationsstrukturen   set   ud   som   er   skitseret   i   dette   diagram:   

  

Organisationsdiagrammet   anskueliggør   en   organisationsstruktur,   hvor   arbejdet   med   vision   og   værdier   

står   centralt   i   organisationen   og   understreger,   at   de   tre   styregrupper   arbejder   med   et   klart   

dannelsesperspektiv,   som   med   vores   konkrete   værdier   og   vision   som   udgangspunkt   virkeliggør   

centrale   dannelsesmæssige   målsætninger.   på   Rysensteen   Gymnasium.   

  

Hver   styregruppe   har   et   antal   projektgrupper   knyttet   til   sig.   Disse   projektgrupper   arbejder   med   

udvalgte   tiltag   for   skoleåret   og   har   en   mere   midlertidig   karakter   end   styregrupperne   og   deres   opgave   
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er   typisk   af   mere   konkret   og   afgrænset   karakter,   så   den   har   kunnet   udføres   af   medarbejdere   uden   

samme   tætte   organisatoriske   forankring   som   i   styregrupperne.    Formålet   med   denne   organisering   er   

at   etablere   en   struktur,   som   både   har    en   klar   samlet   værdimæssig   og   organisatorisk   ramme,   men   som   

samtidig   er   fleksibel   og   giver   mulighed   for   inddragelse   af   mange   lærere.   Styregrupperne   ledes   af   en  

områdechef   og   en   pædagogisk   faglig   koordinator.   

  

Organet   Fagligt   Forum   skal   give   stemmer   til   fagligt-pædagogiske   iagttagelser   til   og   for   de   indsatser,   vi   

påtænker   at   arbejde   med   på   Rysensteen   Gymnasium.   Både   dem,   der   kommer   udefra,   og   dem,   der   

vokser   op   indefra   i   skolens   organisation.   Fagligt   Forum   skal   fungere   som   følgegruppe   på   igangværende   

indsatser   og   sikre   integration   af   tiltag   i   den   bredere   faglighed   på   Rysensteen   Gymnasium.   Fagligt   

Forum   består   af   seks   fagreferenter,   som   repræsenterer   alle   fakulteter.  

Årshjulet   for   strategisk   arbejde   og   strategi   2020-2025   

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   Enhed   for   kvalitetssikring.   

  

Strategipapiret   2020-25   erstatter   nu   den   tidligere   strategi   2015-2020.   Formen   er   lidt   ændret,   idet   den   

rummer   en   vision,   en   grundfortælling   samt   en   konkret   strategi   med   indsatser,   målsætninger   og   

pejlemærker   for   perioden.   Papiret   er   udviklet   og   godkendt   af   bestyrelsen   for   Rysensteen   Gymnasium   

6.   september   2019.   Visionen   og   grundfortællingen   står   i   de   indledende   afsnit   af   dette   

ressourceregnskab,   og   danner   baggrund   for   disse   tre   strategiske   indsatser:   

  

1.   Styrkelse   af   det   brændende   engagement   med   fokus   på   faglighed,   NORA,   GCP   og   frivillighed     

2.   Udvikling   af   det   eksterne   samarbejde     

3.   Fokus   på   et   fremtidigt   bæredygtigt   Rysensteen   Gymnasium   -   360   grader     

  

Den   fulde   strategi   2020-2025    er   kan   findes   på   skolens   hjemmeside:   

https://rysensteen.dk/sites/default/files/Strategi%20for%20Rysensteen%20Gymnasium%202020% 

20-%202025.pdf   
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Hvert   af   disse   indsatsområder   vil   styrkes   gennem   strategiske   målsætninger   og   vil   årligt   følges   op   

gennem   konkrete   handleplaner.   Indsatserne   har   et   sigte   fra   2020-2025,   men   vil   årligt   evalueres   og   evt.   

korrigeres   efter   en   årsstruktur   for   det   strategiske   arbejde,   der   ser   således   ud:   

  

  

  

På  denne  måde  sikres  det,  at  ledelsen  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.   

Opfølgning  på  de  tre  styregruppers  og  Enhed  for  kvalitetssikrings  handleplaner            

for   2020-21   

På   de   følgende   sider   kan   man   finde   et   kort   overblik   over   indholdet   af   årets   arbejde   i   styregrupperne   og   

i   Enhed   for   kvalitetssikring   på   Rysensteen   Gymnasium,   samt   en   oversigt   over   de   fire   gruppers   

vigtigste   opfølgningsplaner   for   det   næste   skoleår.     
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Styregruppen   for   Global   dannelse   

Årets   indsatser   og   evaluering   

Skoleåret   2020-2021   var   også   på   GCP-området   præget   af   corona.   En   del   indsatser   var   derfor   rettet   

mod   at   få   GCP   til   at   fungere   under   de   helt   særlige   forhold,   som   eksisterede   i   2020-2021.   Men   

naturligvis   ikke   alle.   Det   er   en   vigtig   pointe,   at   en   række   indsatser   havde   til   formål   at   sikre,   at   GCP   står  

endnu   stærkere,   når   vi   igen   i   både   Danmark   og   i   partnerskolerne   er   tilbage   til   normale   tilstande.     

  

Virtuelle   samarbejder:     

Elever   -   virtuelle   samarbejder:     

Under   nedlukningen   organiserede   vi   en   3g   GCP-dag   med   virtuelle   møder   mellem   Rysensteens   elever   

og   elever   fra   alle   partnerskolerne   (bortset   fra   Island   og   Singapore).   Evalueringerne   af   disse   møder   var   

generelt   meget   positive,   mens   den   kulturteoretiske   ramme   om   projekterne   blev   taget   mindre   godt   

imod.   Dette   blev   efterfølgende   fulgt   op   af   flere   klasse-samarbejder   med   den   canadiske,   amerikanske   og   

indiske   partnerskole.   Også   K-klassen   mødtes   virtuelt   med   deres   partnerskoleelever   fra   Kampala   

Uganda.   Mødet   var   sponsoreret   af   penge,   som   K-klassen   har   søgt   fra   DUF   (Danmarks   Ungdoms   

Fællesråd)   og   var   en   del   af   et   igangværende   samarbejde   og   ligestilling   og   skoledemokrati.     

  

Lærere   -   oprettelse   af   UGEN   (United   Global   Education   Network)   og   seminarer:   

I   vinteren   2020   mødtes   lærere   fra   alle   partnerskolerne   og   afholdt   et   virtuelt   seminar.   På   mødet   

grundlagdes   UGEN    (United   Global   Education   Network) ,   som   har   til   formål   at   dele   pædagogiske   og   

faglige   erfaringer   mellem   partnerskolerne   for   at   fremme   global   citizenship   undervisning.   Det   første   

seminar   blev   fulgt   op   af   to   yderligere   seminarer,   som   Rysensteen   co-hostede   med   partnerskolen,   Tabor   

Academy,    i   foråret   med   deltagelse   af   ca.   100   lærere   hver   gang.     

  

Engelsk   udgave   af   veje   til   Verdensborgerskab   

Rysensteen   underskrev   i   2020   den   endelige   kontrakt   med   Multilingual   Matters.   De   første   kapitler   er   

skrevet   og   redigeret   af   Michael   Byram.     

Det   færdige   manuskript   afleveres   til   Multilingual   Matters   i   løbet   af   efteråret,   så   bogen   er   klar   til   

udgivelse   i   foråret   2022   

Pixieudgaven   af   Veje   til   Verdensborgerskab   er   oversat   til   engelsk   og   er   tilgængelig   på   den   engelske   

hjemmeside.   Den   er   til   gengæld   ikke   bragt   så   meget   i   spil   i   samarbejdet   med   partnerskolerne.     
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GCP-Metroen:     

Metroen   blev   sat   i   brug   i   skoleåret   2020   -   2021,   men   evalueringen   viste,   at   ikke   alle   fik   den   brugt   -   

særligt   3.g   eleverne   viste   manglende   kendskab   til   den.     

  

Rejser   2020-2021:    

  GCP-kontoret   fortsatte   med   at   planlægge   GCP-turene   i   løbet   af   2020-2021.   Kontoret   sørgede   for   først   

at   forberede   almindelige   GCP-ture   i   foråret.   Da   disse   viste   sig   umulige   at   gennemføre,   blev   der   planlagt   

ture   til   europæiske   destinationer.   Og   slutteligt,   da   også   de   europæiske   rejser   viste   sig   umulige,   stod   

kontoret   for   kommunikation   ift.   og   planlægning   af   4.g   rejser   til   partnerskolerne.     

  

NGO   -   samarbejde:     

Rysensteen   indledte   et   samarbejde   med   Planbørnefonde,   som   indbefatter   at   alle   klasser   får   ansvaret   

for   et   sponsor-barn   i   Kampala,   Uganda.   Også   lærerne   og   TAPerne   får   ansvar   for   8   børn   i   samme   

område.   Samarbejdet   indbefatter   også   udveksling   af   idéer   om   fælles   kurser   mellem   Rysensteens   elever   

og   unge   sociale   aktivister   fra   Kampala.     

  

Fremadrettede   tiltag   

Styrkelse   af   det   virtuelle   samarbejde   med   vores   partnerskoler   på   både   ledelses-   lærer-   og   elevniveau   -   

med   udgangspunkt   i   det   nyetablerede   netværk   UGEN.   Samarbejdet   skal   styrkes   ved   at   sikre   en   større   

lærerinddragelse   i   de   virtuelle   konferencer,   samt   at   lærerne   kommer   til   på   jævnlig   basis   at   benytte   sig   

af   UGEN   netværket   ift.   virtuelle   samarbejder   i   undervisningen.   Ydermere   skal   vi   også   sikre   en   bedre   

integration   af   de   virtuelle   møder   og   Rysensteens   kulturforståelseskurser.   Ugandaprojektet   omkring   

skoledemokrati   fortsættes   virtuelt   og   om   muligt   fysisk.   

  

Udgivelse   af   engelsk-udgaven   af   “Veje   til   verdensborgerskab”.   Udgivelse   af   bogen   i   foråret   2022   

  

Metro:     

Metroen   skal   bruges   i   alle   klasser   og   hjælpe   til   at   skabe   overblik   hos   både   lærere   og   elever   over   

sammenhængen   mellem   de   enkelte   dele   og   helheden   i   GCP.    En   vigtig   del   af   dette   arbejde   består   i,   at   

GCP-styregruppen   udvikler   små   forklaringsvideoer   til   alle   forløb   i   progressionsplanen  

  

Planbørnefonden:   

51   



  

  

  

  

Samarbejdet   med   Planbørnefonden   skal   driftsliggørelse,   således   den   årlige   betaling   fra   klasserne   samt   

samarbejdet   med   de   unge   aktivister   bliver   en   fast,   integreret   del   af   Rysensteens   årshjul.     

  

  Relancering   af   de   store   fællesarrangementer   for   global   dannelse   på   Rysensteen   som   FN-dag   for   

1.g-eleverne,   GCP-dag   for   alle   skolens   elever,   RYSMUN   mv.   Alle   evalueringer   har   vist,   at   eleverne   har   

savnet   de   små   og   de   store   fysiske   fællesskaber.     

  

Genstart   af   alle   rejser     

Vi   starter   alle   rejser   op   til   foråret   -   om   muligt.     
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Styregruppen   for   Faglig   dannelse     

Årets   indsatser   og   evaluering   

Hver   af   styregruppens   fire   projektgrupper   har   arbejdet   med   drifts-   og   udviklingsopgaver,   

konkretiseret   gennem   en   række   handleplaner.   Den   lange   nedlukning   har   resulteret   i   en   udsættelse   af   

handleplaner   for   både   sprog,   IT   og   feedback.    Årets   store   arbejde   har   været   at   understøtte   lærernes   

arbejde   med   det   virtuelle,   samt   at   konvertere   de   mange   centralt   planlagte   forløb   fra   fysisk   til   virtuel   

undervisning.   Styregruppen   har   planlagt   en   række   workshops   og   en   pædagogisk   dag,   hvor   digital   

didaktik   både   som   mere   overordnet   undervisningstilgang   og   som   konkret   “best   practice”   blev   sat   på  

dagsordenen.   Under   nedlukningen   var   der   endvidere   en   understøttelse   af   lærernes   videndeling   og   

refleksion   over   frugtbare   digitale   undervisingsmetoder.     

Sprog   har   arbejdet   med   at   styrke   samarbejdet   mellem   sproglærerne   om   de   fælles   sprogdage   og   

understøttelsen   af   GCP,   selvom   der   ikke   i   udstrakt   grad   er   blevet   vinklet   skarpt   på   kulturforståelse,   

innovation   og   karrieremuligheder.     

I   efteråret   var   der   en   særskilt   indsats   på   en   opsamling   af   erfaringer   fra   forårets   virtuelle   undervisning   

med   henblik   på   at   klæde   lærerne   på   til   en   eventuel   ny   nedlukning.   Styregruppen   afholdt   i   samarbejde   

med   projektgruppe   IT   en   pædagogisk   dag   om   virtuel   undervisning.   Desuden   har   projektgruppen   

udviklet   en   ny   IT-intro   til   1g’erne.     

Idet   al   vejledning   og   moduler   i   Videnskabsteori   og   Formidling   i   år   skulle   afholdes   virtuelt,   har   

Feedback   haft   fokus   på   at   konvertere   de   planlagte   moduler   til   virtuelle.     

  

Fremadrettede   tiltag   

Projektgruppe   Feedback   skal   næste   år   arbejde   med   at   sammensmelte   modulerne   i   videnskabsteori   og   

faglig   formidling   ifm.   DHO,   SRO   og   SRP,   så   det   i   højere   grad   fungerer   som   et   samlet   forløb   set   fra   

elevperspektiv.   For   at   kvalificere   de   ændringer,   vi   laver,   gennemfører   vi   fire   fokusgruppeinterviews   

med   hhv.   lærere,   1g,   2g   og   3g-elever.    Vi   samarbejder   med   Projektgruppe   IT/Digital   Dannelse   om   at   

koble   deres   kommende   arbejde   med   digital   informationssøgning   på   Formidlingsmodulerne.     

Projektgruppe   Sprog   fortsætter   arbejder   med   at   styrke   sammenhængen   mellem   sprog   og   GCP.   

I   forbindelse   med   dannelsesseminaret   i   Holte   skal   styregruppen   samle   op   på   de   erfaringer,   vi   har   gjort   

både   mht   virtuel   undervisning,   men   også   det   vigtige   og   umistelige   i   den   fysiske   undervisning.   Vi   vil   

også   påbegynde   en   videreudvikling   af   brugen   af   læringslog,   hvor   vi   skal   afprøve   en   ny   form   med   større   
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fokus   på   elevernes   trivsel   og   klasserumskultur.   Endelig   skal   vi   næste   år   søsætte   et   projekt   Læselyst,   

som   skal   styrke   elevernes   fordybelse,   koncentration   og   vedholdenhed.   
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Styregruppen   for   Almen   dannelse   

Årets   indsatser   og   evaluering:   

I   styregruppen   for   Almen   dannelse   har   skoleåret   2020-2021   været   præget   af   Covid-19   situationen.   Der   

er   derfor   indsatser   og   tiltag,   der   ikke   har   kunnet   gennemføres.   Til   gengæld   har   der   været   arbejdet   en   

del   med   at   fastholde   Rysensteens   forskellige   fællesskaber,   værditilgang   og   skolekultur   i   det   digitale.   

De   benspænd,   der   blev   lagt   ind   i   forbindelse   med   nedlukning   og   restriktioner   i   foråret   2020   er   blevet   

brugt   til   en   revidering   af   den   sociale   intro   for   nye   1.g   elever   i   august   2020   og   har   fået   positive   

tilbagemeldinger   fra   såvel   lærere   som   elever.   Nedenstående   samler   erfaringerne   fra   skoleåret   2020-   

2021,   som   må   anses   for   et   meget   anderledes   skoleår   med   store   udfordringer   for   såvel   interne   som   

eksterne   fælleskaber   -   små   som   store.   

  

● 1.g   introen:   Der   har   været   gennemført   en   social   intro   på   3   dage   på   baggrund   af   en   evaluering,   

der   gjorde   det   klart,   at   den   tidligere   gennemførte   intro   med   en   blanding   af   faglige   og   sociale   

aktiviteter   i   de   første   dage   ikke   var   optimal.   Denne   struktur   er   evalueret   efter   grundforløbet   og   

⅔   af   eleverne   i   1.g   vurderer,   at   den   sociale   overgang   fra   grundskole   til   gymnasium   i   høj   grad   

eller   i   meget   høj   grad   har   været   succesfuld.   Langt   den   overvejende   grad   af   de   resterende   elever   

siger,   at   den   i   nogen   grad   har   været   succesfuld.   Som   følge   af   Covid-19-situationen   og   de   

påbudte   restriktioner   har   introen   i   høj   grad   været   bygget   op   omkring   den   enkelte   klasse   på   

bekostning   af   tværgående   fællesskaber.     

  

● Fællesskaber:   Skoleåret   begyndte   med   fysiske   fællesskaber   centreret   omkring   klasserne.   De   

store   fællesskaber   viste   sig   hurtigt   ikke   at   være   muligt.   Så   fysiske   morgensamlinger   har   stort   

set   ikke   været   afholdt   i   skoleåret   2020-2021.   For   at   understøtte   det   store   fællesskab   har   der   

været   afholdt   en   række   virtuelle   morgensamlinger,   der   med   filmiske   indslag   af   såvel   oplysende   

som   underholdende   karakter   er   blevet   taget   yderst   vel   imod.   Skolens   facebookside   har   også   i   

det   forgangne   år   været   anvendt   mere   aktivt   til   at   informere   om   og   vise   de   aktiviteter,   der   har   

fundet   sted   i   skolens   regi.   Om   denne   kommunikationsplatform   er   holdbar   diskuteres   ved   

udgangen   af   skoleåret   2020-2021   og   der   arbejdes   på   at   finde   alternativer.   Til   gengæld   har   der   

været   arbejdet   intenst   på   at   finde   oplæg   og   indspark   til   at   vedligeholde   klassefællesskaberne   i   

det   digitale   med   ugentlige   opsamlinger   på   trivsel   med   teamlærerne   og   klassens   timer   med   

sjove   lege   til   understøttelse   af   en   god   klasskultur.   
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● Fællesarrangementer:   I   Efteråret   2020   nåede   vi   at   gennemføre   et   fællesarrangement   med   

oplæg   af   Pernille   Tranberg   for   1.   og   2.g   med   fokus   på   digital   dannelse   og   sikkerhed   på   nettet.   

Oplægget   blev   gennemført   som   en   kombination   af   fysisk   tilstedeværelse   for   nogle   klasser   og   

virtuelt   for   andre.   Det   samme   gjorde   sig   gældende   for   oplægget   for   3.g-klasserne   af   Milla   

Mølgaard   og   den   unge   kvinde   Linnea,   der   talte   om   billeddeling   mm.   Der   var   planlagt   flere   

fællesarrangementer,   som   desværre   måtte   aflyses.   Det   drejer   sig   bl.a   om   oplæg   for   alle   1.g   

elever   fra   Drug   Rebels   om   brug   af   rusmidler,   lommefilm   som   et   heldagsarrangement   for   1.g   

klasserne   om   alkohols   skadelige   virkninger,   frivillighedseftermiddag   for   1.g   mm.   Der   har   

endvidere   ikke   været   afholdt   sociale   aktiviteter   på   tværs   af   klasser   og   årgange   i   skoleåret   

2020-2021   -   med   undtagelse   af   udflugter   til   Ungdomsøen   for   1.og   2.g   bogstavklasserne   i   juni   

2021.   

  

● Digital   dannelse:   Evalueringen   af   helskoleprojektet   omkring   digital   dannelse   er   evalueret   

meget   positivt   og   den   3-   årige   cyklus   er   fortsat   i   skoleåret   2020-2021.   Det   har   dog   ikke   været   

muligt   at   lave   opsamlinger   og   drøftelser   på   tværs   af   klasser   i   “studieretningsvenner”,   så   

klasserne   har   haft   en   intern   drøftelse   af   de   berørte   temaer   i   fællesoplæggene.   

  

● Talent   og   Frivillighed:   Området   har   haft   en   meget   reduceret   aktivitet   i   skoleåret   2020-2021,   da   

de   fleste   frivillighedsaktiviteter   har   været   lukket   ned.   Dog   har   enkelte   talentprogrammer   været   

gennemført   virtuelt.   Det   gælder   ATU   og   ASU   ligesom   at   enkelte   af   de   store   

sciencetalentprogrammer   har   været   gennemført   med   digitale   tilbud.   Vores   egen   

talentudviklingsindsats   med   den   elevbårne   musical   måtte   desværre   lukkes   ned   og   blev   ikke   

gennemført   i   det   forgangne   skoleår.   Vi   har   som   erstatning   for   de   eksterne   samarbejder   med   

frivillighedsinitiativer   haft   øget   fokus   på   at   få   eleverne   til   at   yde   bidrag   internt   i   organisationen.   

Det   har   vi   haft   stor   gavn   af,   og   en   gruppe   på   ca   40   elever   har   løftet   den   store   opgave   med   at   

introducere   1.g   eleverne   til   Rysensteen.   En   stor   gruppe   af   disse   elever   har   endvidere   medvirket   

ved   de   virtuelle   besøgsdagsarrangementer,   som   blev   en   konsekvens   af   nedlukningen.   

  

● Sundhed   og   trivsel:   Vi   har   fortsat   samarbejdet   med   Københavns   Kommune.   Der   har   været   

fokus   på   etablering   af   Røgfri   skoletid   -   et   år   før   den   lovmæsige   gennemførelse.   I   den   

sammenhæng   har   coronasitutionen   hjulpet   os   til   at    gennemføre   initiativet   allerede   i   2020,   da   

rygning   og   gruppering   uløseligt   hænger   sammen   og   strider   imod   de   udmeldte   restriktioner.   

Som   fast   tilbud   fra   Københavns   Kommune   har   vi   kunnet   holde   fast   i   Sundhedstjek   som   et   
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individuelt   tilbud   fra   eleverne   -   et   tilbud   som   får   en   meget   positiv   evaluering.   Sundhedstjek   har   

både   været   gennemført   fysisk   og   virtuelt.   Som   supplement   har   vi   i   nedlukningsperioden   

tilbudt   “online-fitnes”   og   “on-line-yoga”   før   og   efter   skoletid.   Da   der   blev   åbnet   op   for   at   

eleverne   i   små   trivselsgrupper   atter   kunne   mødes   udenfor,   etablerede   vi   hurtigt   en   struktur,   

der   sikrede,   at   alle   klasser   løbende   kom   ud   af   huset.   

  

Fremadrettede   tiltag   

I   det   kommende   skoleår   bliver   det   en   central   opgave   for   styregruppen   for   Almen   dannelse   at   lede   

Rysensteen   tilbage   på   et   bæredygtigt   spor,   hvor   fællesskaberne   igen   får   mulighed   for   at   trives   i   det   

fysiske   miljø   og   samtidig   bruge   de   erfaringer,   som   vi   har   fået   gennem   det   meget   anderledes   skoleår   

2020-2021.   Vi   vil   have   fokus   på:   

  

● Understøttelse   af   fællesskaber   med   udgangspunkt   i   NORA   -   bl.a.   udvidelse   af   rammen   for   

klassens   timer   

● Genoplive   samarbejderne   med   frivillighedsinitiativerne   -   og   etablering   af   strukturer,   der   

styrker   elevernes   medindflydelse.   

● Digital   dannelse,   hvor   årets   fokus   vil   være   på   sundhed   i   forbindelse   med   brug   af   digitale   

hjælpemidler.   

● Etablering   af   gode   fysiske   rammer   for   skolens   fællesskaber   -   på   FT   og   Elevkælderen.   

● Morgensamlinger   i   et   samspil   mellem   fysiske   og   digitale   afviklinger   

● Sundhed   og   trivsel   -   indlæg   og   drøftelser   omkring   rusmidler   og   digital   adfærd   samt   videre   

arbejde   med   at   sikre   røgfri   skoletid.   

● Iværksætte   nyt   tiltag   omkring   aktive   fællesskaber   i   samarbejde   med   Københavns   Kommune   

(projektansøgning)   

● Arbejdet   med   klima-   og   miljø   tiltag   på   skolen.   
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Enhed   for   kvalitetssikring   

Årets   indsatser   og   evaluering   

Enhed   for   kvalitetssikring   har   i   løbet   af   året   udført   alle   de   sædvanlige   driftsopgaver   i   henhold   til   

årshjulet   for   strategisk   arbejde,   herunder   gennemførsel   af   den   årlige   spørgeskemaundersøgelse   samt   

udarbejdelse   af    ressourceregnskabet.     

  

I   årets   arbejde   har   der   desuden   været   særlig   fokus   to   områder,   nemlig   undervisningsevaluering   og   

kvalitetssikring   af   karaktergivningspraksis.   Alle   faggrupper   har   på   vores   foranledning   udarbejdet   et   

fælles   dokument   med   retningslinjer   for   karaktergivningspraksis,   hvilket   har   til   formål   at   kvalitetssikre   

karaktergivningspraksis.   Det   er   planen,   at   Enhed   for   kvalitetssikring   hvert   år   præsenterer   nyeste   tal   

for   differencer   mellem   årskarakter   og   eksamenskarakter   i   alle   faggrupper,   og   at   det   skal   danne   ramme   

om   en   årlig   refleksion   over   karaktergivningspraksis.   I   år   er   dette   møde   ikke   som   planlagt   gennemført   

da   tallene   pga.   corona   først   var   planlagt   til   ikke   at   blive   lavet   og   siden   kom   for   sent   til   at   nå   det,   og   

desuden   er   behæftet   med   usikkerhed.   Men   det   er   meget   positivt   at   84%   af   lærerne   i   årets   

spørgeskemaundersøgelse   angiver,   at   udarbejdelsen   af   de   fælles   retningslinjer   har   medvirket   til   at   

kvalificere   deres   karaktergivningspraksis   (48%   i   nogen   grad,   21%   i   høj   grad   og   15%   i   meget   høj   grad).  

  

Vi   stod   også   sidste   år   bag   udarbejdelsen   af   nye   anbefalinger   og   idekatalog   til   undervisningsevaluering.   

I   år   har   der   været   fokus   på   at   implementere   de   nye   anbefalinger.   De   er   blevet   præsenteret   af   

teamlærere   i   alle   klasser   men   efterfølgende   er   den   videre   implementering   sat   i   stå   af   corona.   Det   er   

meget   positivt,   at   langt   de   fleste   lærere   i   spørgeskemaundersøgelsen   angiver,   at   deres   faggrupper   

(65%)   har   udarbejdet   en   værktøjskasse   med   gode   idéer   til,   hvordan   man   kan   evaluere   undervisningen   

i   faget,   og   at   langt   de   fleste   (76%)   oplever,   at   værktøjskassen   er   brugbar   i   nogen   grad   eller   mere.    57%   

vurderer,   at   der   i   nogen   grad   eller   mere   er   behov   for   yderligere   dialog/videndeling   ift   det   videre   

arbejde   med   undervisningsevaluering,   så   det   vil   være   et   fremadrettet   tiltag.   

  

Vi   har   desuden   dette   skoleår,   på   foranledning   af   en   forespørgsel   fra   bestyrelsen,   lavet   en   grundigere   

analyse   af   de   lidt   høje   tal   for   elevernes   oplevelse   af   arbejdsbelastningen.   En   analyse   som   også   indgår   i   

dette   ressourceregnskab.   

Fremadrettede   tiltag:   

Årshjulet   for   strategisk   arbejde   gennemføres,   og   der   formuleres   et   ressourceregnskab   
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● Det   sikres,   at   centrale   indsatser   evalueres,   og   at   der   formuleres   relevante   opfølgningsplaner   

● Der   planlægges   og   afvikles   en   pædagogisk   dag   i   foråret   2022,   hvor   udkast   til   opfølgningsplaner   

fremlægges   og   lærere   har   mulighed   for   at   give   feedback   

● På   baggrund   af   årets   evalueringer   og   resultater   udarbejdes   et   ressourceregneskab,   der   

sammenfatter   centrale   indikatorer   for   kvalitet.   

    

Faggruppernes   karaktergivningspraksis   og   løfteevne   kvalitetssikres   

● Der   gennemføres   et   møde   med   alle   faggrupper,   hvor   fagets   løfteevne   og   differencer   mellem   

årskarakterer   og   eksamenskarakterer   gennemgås,   og   der   faciliteres   en   løbende   refleksion   over   

fagets   praksis   –   herunder   en   løbende   opdatering   af   fagets   egen   beskrivelse   af   fælles   

karaktergivningspraksis.   

    

Undervisningsevalueringen    kvalificeres   

● De   nye   anbefalinger/værktøjer   i   forhold   til   undervisningsevaluering   implementeres.     
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