
 
Resultatlønskontrakt for Rektor Gitte Harding Transbøl 

Skoleåret 2016/2017 

Formål med kontrakten:  

Resultatlønskontrakten med rektor skal tjene følgende overordnede formål:  

● Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen  

● Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og 
gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger  

● Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og 
resultater  

Parter og gyldighedsperiode  

Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Rysensteen Gymnasium ved formand Bjarne 
Lundager Jensen og rektor Gitte Harding Transbøl. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. 
august 2016 – 31. juli 2017  

Økonomisk ramme:  

Rysensteen Gymnasium rummer i skoleåret 2016-17 ca. 1030 elever, hvorfor den økonomiske 
ramme for resultatlønskontrakten er: 
Basisramme: 90.000 kr. 
Ekstraramme: 50.000 kr.  

Resultatmål: 

Basisramme: 

1. Fortsat styrkelse af kvalitetssikring med fokus på: 

a. GCP portfolio og spørgeskema 

b. Evaluering og feedback 

c. Styrkelse af en sund skolekultur 

Resultatmål 1a: GCP 

a. Næste skridt i samarbejdet med ny evalueringsstruktur for GCP 
Indikator:  
I løbet af skoleåret 2016/2017 vil alle Rysensteens elever benytte det udviklede portfolio 
redskab som en naturlig del af deres arbejde med GCP 
Senest d. 1. maj 2017 ligger der en plan for 2 nye objektive evalueringsredskaber: Det ene 
skal følge Rysensteens elevers adfærd efter deres studentereksamen. Det andet skal opstille 
målbare kriterier for god kulturforståelse og evne til at begå sig mødet med andre kulturer.  
Formål: 
At skabe evalueringsstruktur for GCP, som baserer sig på både subjektive vurderinger og på 
objektive målinger mhp. at skabe klarhed over programmets effekt på elevernes internationale 
og interkulturelle kompetencer og deres verdensborgerdannelse. Herigennem vil Rysensteen 
kunne skærpe læringspraksis, og på længere sigt udbrede erfaringerne til andre 
uddannelsesinstitutioner - særligt i den gymnasiale sektor. 
Handlinger: 

● Portfolieredskabet er udbredt til alle Rysensteens 1.g-klasser og er i brug løbende 

● Der er senest maj 2017 udfærdiget en plan for nye evalueringsredskabet til opfølgning 
af studenternes globale adfærd 

 
Effekt:  Ovenstående handlinger er udført 
 

● Portfolio-redskabet er udarbejdet særligt til  Rysensteens elevgruppe. Redskabet er 
taget i brug fra sommeren 2016 af alle skolens 1.g elever.  



I foråret 2017 blev der foretaget en evaluering blandt de lærere, som har været 
involveret i implementeringen af portfolio-arbejdet. Ifølge disse lærere havde 
tilfredsheden blandt eleverne med redskabet været lunken. Det væsentligste 
kritikpunkt, som blev fremført, var at redskabet var for uoverskueligt. På denne 
baggrund ændrede GCP-styregruppen sammen med lektor Jesper Naamansen 
portfolio-redskabet til et mere simpelt og brugervenligt redskab. Dette redskab er i 
skrivende stund blevet præsenteret for alle Rysensteens lærere og vil blive 
implementeret i løbet af de kommende måneder i alle Rysensteens klasser. 
2.g-klasserne vil fortsætte med at bruge den portefolie, som de startede med i 1.g 

 
● Louise Tranekjær og GCP-styregruppen udarbejdede sammen om et spørgeskema, som 

skal kortlægge studenternes adfærd ift. GCP-læreplanens mål om aktivt 
verdensborgerskab. Skemaet bliver første gang taget i brug omkring julen 2017, hvor 
den seneste generation af studenter vil modtage skemaet. I denne forbindelse har 
GCP-styregruppen rekrutteret ca. 100 elever, som har tilkendegivet interesse i at svare 
på spørgeskemaet - ikke bare i år, men som planen er også efter 2 år, 3 år, 5 år og 10 
år. 

 
Konklusion: 
Der er både planlagt og implementeret værktøjer til afdækning af elevernes tilegnelse af 
kulturforståelse samt afdækning af deres globale adfærd efter gymnasietiden.  

 
b. Forberedelse af GCP-partnerskolekonference 2018 

Indikator:  I første halvdel af 2017 er den overordnede ramme konferencen udviklet og alle 
partnerskoler informeret om og har givet deres opbakning til projektet (ikke bindende 
tilmelding, men tilslutning til indhold) 
 
Formål:  At tage første skridt i retning af at udvikle en GCP-uddannelseskonference, der ikke 
alene skal styrke programmets faglige og dannelsesmæssige indhold på tværs af de kulturelle 
forskelligheder, men også skal medvirke til at udbrede viden til uddannelsessektoren - bredt 
forstået - og erhvervslivet i primært Danmark og sekundært partnerlandene 
 
Handlinger: 
1: Afklare overordnet indhold med øverste leder og inspiration fra alumneforening, Advisory 
Board og bestyrelsen 
2: Fremstilling af overordnet indholdsmæssig ramme 
3: Opnå opbakning fra partnerskolerne til programmets indhold og afklare det bedst mulige 
tidspunkt ift. At få så mange som muligt med til konferencen  
 
Effekt:  
Ovenstående handlinger er udført  
 

● Den overordnede ramme om konferencen er udarbejdet sammen med rektor, Allan 
Kjær Hansen, fra Ørestad gymnasium, som bliver Rysensteens værts-partner.  
Efter fremlæggelse for Rysenstens bestyrelse blev det aftalt, at fokus kommer til at 
ligge på intercultural and civic competences og de - forventeligt - mange forskellige 
måder dette bliver tolket på og udfoldet i i praksis på de forskellige partnerskoler rundt 
i verden.  
Konferencens mål er at nedfælde en fælles rammeforståelse af begreberne.  
Konferencen afholdes d. 19. april i FN-byen, som allerede har sagt ja til at lægge 
bygninger til.  
Strukturen for konferencen er udstukket, og der er i øjeblikket taget kontakt til 
potentielle keynotespeakers ligesom Undervisningsministeren er blevet spurgt. 



● Alle partnerskoler er blevet informeret om konferencen som falder d. 19. april 2017. De 
fleste af skolerne har allerede meldt deres interesse. 

● Der er afsøgt muligheder for fondsansøgninger til betaling af deltagelse af eksterne 
keynotespeakers samt leje af FN-byen 

 
Konklusion: 
Planlægning af konferencen er i gang, mange af vores partnerskoler har givet tilsagn om 
deltagelse og projektplanen for arbejdet frem mod afvikling 19. april 2018 er rammesat. 
 
 

c. Igangsætning af Alumneforening  
Indikator:  Alumneforeningen etableres med bestyrelse, vedtægter, rekrutteringssystem og 
minimum 2 aktiviteter inden d.31 juli 2017. 
På denne dato skal alumneforeningen minimum have 250 medlemmer. 
 
Formål:  Formålet er at etablere et gensidigt udbytterigt forhold mellem skolen og dens 
alumner til gavn for både alumner, den enkelte Rysensteen elev og GC-programmet. 
 
Handlinger: 

● Den stiftende generalforsamling marts 2017 forberedes af en interimbestyrelse med 
udfærdigelse af vedtægter mv 

● Der aftales en strategi for virtuelt at opnå kontakt til så mange tidligere 
rysensteenere som muligt for at hverve alumner til foreningen 

● Arrangementet efter generalforsamlingen planlægges af interimbestyrelsen 

● Det 2 arrangement i efteråret 2017 er planlagt 
 

Effekt:  ovenstående handlinger er udført 
 

● Den stiftende generalforsamling blev forberedt og afholdt efter planen d. 3 marts 2017. 
Vedtægterne blev udfærdiget og vedtaget.  

● Alumneforeningen havde d. 31. juli 160 medlemmmer.  
● Der blev aftalt en virtuel strategi baseret på Facebook-annoncerede events og 

bestyrelsesmedlemmernes Facebook-invitationer til rysensteeenere blandt deres 
bekendtskabskreds. Ydermere har alle rysensteenere fra de to foregående 
studenter-årgange modtaget mails direkte fra skolen om foreningen, ligesom de også 
tilbydes gratis optagelse i forening i året for deres studentereksamen.  

● Det andet alumnearrangement er planlagt til d. 8 november, hvor planen er, at 
alumnerne kan møde deres tidligere lærere, se skolen og høre oplæg fra 4 alumner - 
evt. interviewet af alumne-bestyrelsesmedlemmet og medlem af skolens bestyrelse 
Astrid Læssøe. 

Konklusion: 
Det er i bestyrelsen for Alumneforeningen blevet accepteret, at arbejdet med etableringen går 
langsommere end forventet, samtidig med at det er besluttet, at der i skoleåret 2017/18 vil 
blive afsat mere administrativ energi på at understøtte udbredelsen af kendskabet til 
foreningen, da det er blevet vores erfaring, at de eksterne medlemmer af foreningen alene 
skal koncentrere sig om at medvirke til skabelse af spændende events og ikke pålægges 
administrative opgaver.  
 

Resultatmål 1b: Evaluering og feedback: Projekt ”tegn på læring” 
 
Kompetenceudviklingsprojekt - fortsætter fra 2015/16 – lærernes arbejde med synlige mål i 
undervisningen og feedback og feedforward på elevernes læringsprogression 



 
Indikator:  I maj 2017 præsenteres kaskademodel indeholdende tegn på læring kompetencer, 
så lærerne oplever klarhed over, hvilke pædagogiske og didaktiske kompetencer, der er mest 
centrale for at skabe høj læring for alle Rysensteens elever.   
Formål:  At styrke lærernes bevidsthed om og kvalitetssikring af arbejdet med feedback og 
feedforward på elevernes læringsprogression, så alle elever opnår højst mulig læring.  
Handlinger: 
-        Udvikling af didaktiske modeller og redskaber til understøttelse af lærernes kompetencer 

ift arbejdet med elevernes læringsprogression - videndeles med lærerne løbende på fagfora 
og pædagogiske dage i efteråret 2016 og foråret 2017, fx redskaber til lærernes 
dataindsamling i undervisningsmoduler, redskaber til elevernes eget arbejde med deres 
læringsprogression, modeller for hvordan dataindsamling og elevernes egen viden om 
læring indgår i lærerens viden om eleverne  
● Understøttelse af lærernes kompetencer i anvendelsesorienteret undervisning, fx ved 

udbredelse af pilotprojekt omkring anvendelsesorienteret årsprøve i samarbejde med 
sprogofficerskolen i 1g engelsk b – til alle 1g A+B engelskhold og ved 
anvendelsesorienterede GCP løsninger i AT4+AT8. 

-        Bog om aktionsforskning omkring tegn på læring på Rysensteen Gymnasium med Steen 
Beck færdiggøres og udbredes til alle lærere ved pædagogisk dag i foråret (maj) 2017 med 
fokus på understøttelse af rysensteenerdidaktik. 

-     Planlægning af og afvikling af pædagogiske dage omkring tegn på læring 2.11, 8.11 
(omkring aktionsforskning og med Steen Becks deltagelse) og i foråret 2017.  

Effekt:  Alle lærere giver udtryk for fortrolighed med kompetencer til at understøtte 
læringsprogressionen for alle elever på Rysensteen. 
 
Kaskademodel over feedback-kompetencer er præsenteret for lærerkollegiet 
Pædagogisk styregruppe har udarbejdet en kaskademodel omkring tegn på læring. Den har 
form af et weebly site:  http://www.xn--tegnplring-55an.dk/. Her ses de feedback-kategorier, som 
vi mener vil understøtte Rysensteens elevers læring bedst og er med til at klargøre fokus for 
fagenes videre arbejde med formativ feedback på elevernes læring. 
Også i 2016/17 har elevernes elevtid været omlagt med hhv. 30%-20%-10% i 1g-2g-3g med 
det fokus at anspore lærerne til didaktisk at kvalificere feedback på elevernes skriftlige 
produkter. 
I faggrupperne er der blevet udarbejdet progressionsmodeller, som anvendes i fagene til at 
tydeliggøre elevernes tegn på læring ift. progression og karaktergivning for den enkelte elev. 
 
Pædagogiske dage om dannelse for hele lærerkollegiet 8+9.maj 
Indsatsen omkring evaluering og feedback er blevet yderligere retningssat af de kompetencer 
som reformen bærer med sig (innovative, globale, digitale og karrieremæssige). Fokus på de 
pædagogiske dage for lærerkollegiet d.8-9.maj var på de digitale og de globale kompetencer 
med dannelse som ”paraply” for det samlede arbejde på dagene. Lars Geer Hammershøi fra 
DPU var ekstern oplægsholder om ”Almendannelse og professionsdannelse i de gymnasiale 
uddannelser” og fra egne rækker var der oplæg fra GCP, religionslærergruppen, skolekultur og 
pædagogik om en bredde af dannelsesmæssige aspekter fra kulturforståelse til digital 
dannelse. Derved blev arbejdet med feedback klarere end tidligere rammesat af en mere 
konkret dannelsestankegang, som skal gennemsyre al undervisning på Rysensteen. 
 
 
Fra Tegn på læring til Tegn på dannelse 
Tegn på dannelse udkommer på U-Press til efteråret 2017 
Rysensteens læreres arbejde med ”Tegn på læring” har taget fart i skoleåret 2016/17 og 
bevæget sig fra at handle primært om tegn på læring – tydeliggørelse af elevernes læring, mål 
for undervisningen og feedback på læringsprogression, til også at omhandle 
dannelsesaspektet. Vi kalder det ”Tegn på dannelse” og resultaterne af samarbejdet mellem 
Steen Beck og syv lærere på Rysensteen har vi valgt at kalde ”Formativ feedback-Tegn på 



dannelse”. Bogen udkommer på efteråret på forlaget U-Press og er en antologi af artikler 
skrevet af syv af vores lærere, som har ageret aktionsforskere i egen undervisning med 
aktionsforskningsprojekter, der har omhandlet formativ feedback fra forskellige didaktiske 
vinkler. Vigtige emner i den kontekst har været formativ feedback, peer-feedback, 
selvevaluering og mundtlig og skriftlig læringsprogression.   
 
Konklusion 
Gennem den samlede indsats på Rysensteen omkring feedback og tegn på læring inden for en 
vifte af områder, som skitseret ovenfor, opleves styrkede kompetencer blandt lærerne. Der er 
dertil fokus på dannelsen, så det ikke bliver “teaching to the test”. Der er plads til forbedring ift 
motivation og effektivisering af feedback på det skriftlige arbejde – dette forventer vi styrket 
gennem det skærpede fokus på udvalgte feedback-strategier i weeblyen.  
I arbejdet med det innovative opleves styrkelse af GCP i en pædagogisk handlingsorienteret 
kontekst.  
 
Resultatmål c: En sund og engageret skolekultur som understøttelse af elevernes 
almendannelse 
 
Indikator:  
Elevernes almendannelse understøttes i høj grad af en rig og mangesidet elevkultur, hvor 
eleverne stimuleres til medansvar for skolens liv og aktiviteter både i en formel organisatorisk 
ramme og i en mere uformel udvalgsstruktur. Almendannelsen rammesættes i høj grad 
gennem den organisatoriske styregruppe for Skolekultur, hvor eleverne inddrages i dialogen 
samt gennem et systematisk arbejde med Rysensteens værdigrundlag udtrykt gennem NORA.  
 

Formål: 
En sund og engageret skolekultur stimulerer eleverne i deres almendannelse og skaber høj 
trivsel med medindflydelse og medansvar. Gennem diverse aktiviteter ved siden af 
undervisningen udvikles faglige og sociale fællesskaber, der med NORA som grundlag skaber 
en ramme for elevernes udvikling til aktive medborgere, der engageret handler for at gøre 
verden bedre både for sig selv og for andre. 
 
Handling:  
Digital dannelse sættes på dagsorden, og der arbejdes efter en særlig struktur med 
dette for alle på skolen.  
Der udarbejdes en politik på området gældende for Rysensteen Gymnasium.  
Med den nye partnerskabsaftale fra Københavns kommune som ramme udarbejdes en samlet 
trivselspolitik for Rysensteen Gymnasium, der også indeholder det arbejde, som 
projektgruppen ”Sundhed og trivsel” færdiggjorde i skoleåret 2015/2016.  
Der udvikles en struktur til opsamling og vurdering af talentaktiviteternes succesrate med 
henblik på fremadrettede tilbud.  
 
Effekt: 
Ved evaluering af de nedenstående indsatsområder udtrykker en overvejende del af de 
adspurgte elever tilfredshed med de nedenstående indsatser. 
 
Med NORA som ramme for almendannelsen i en rig skolekultur 
 
Der har i skoleåret 2016/2017 været arbejdet målrettet og struktureret omkring styrkelse af 
såvel rammen som indholdet i en særlig Rysensteener skolekultur. Fra en skolekultur, der 
tidligere har været domineret af uformelle elevstyrede aktiviteter, har den voksende 
organisation i højere og højere grad kaldt på mere faste strukturer med en større grad af 
koordinering og styring. Disse behov er søgt imødekommet gennem Styregruppen for 
Skolekultur, hvor det overordnede samarbejde mellem elever, lærere og ledelse i skoleåret 



2016/2017 har fundet en form, der styrker kommunikationen om diverse tiltag i 
organisationen. De nedsatte projektgrupper/arbejdsgrupper under skolekultursudvalget har i 
skoleåret 2016/2017 haft fokus på Digital dannelse, sundhed og trivsel, talentarbejde, arbejde 
med frivillighedsprojekter og fornyelse af introforløbet for nye 1.g’ere i skoleåret 2017/2018. 
 
Digital dannelse: 
 
Der har i skoleåret 2016/2017 været arbejdet med digital dannelse i en struktureret ramme for 
alle elever og ansatte på Rysensteen Gymnasium. Med NORA som udgangspunkt indledte vi på 
Rysensteen Gymnasium et flerårigt projekt, der har til formål at styrke de digitale 
kompetencer hos ikke mindst vores elever. De digitale kompetencer kan ses som en 
kombination af digital dannelse (etisk dimension) og digitale færdigheder. I skoleåret 
2016/2017 har fokus ligget på den etiske dimension. Alle elever og lærere har fået et oplæg 
med fokus på vores ageren på de sociale medier. I tilknytning til oplæggene var der udviklet et 
debatoplæg og resultaterne fra disse debatter er blevet samlet og indgår i et etisk kodeks for 
digitalisering på Rysensteen Gymnasium, der blev præsenteret for lærerne ved de 
pædagogiske dage i Korsør i maj 2017. Ved begyndelsen af skoleåret 2017/2018 bæres det 
etiske kodeks ud i alle klasser. Kodeks indeholder anvisninger til, hvordan god adfærd i 
klasserummet understøttes, så der skabes de bedste betingelser for læring. 
 
Sundhed og Trivsel 
 
Der er i skoleåret 2016/2017 indgået en partnerskabsaftale med Københavns Kommune og 
Rysensteen Gymnasium indgår således nu i en fælles ramme for arbejdet med sundhed og 
trivsel på ungdomsuddannelsesområdet i København Formålet er at styrke indsatsen på 
området med samtidig at tage hensyn til lokale forhold og aktiviteter. Der har i forlængelse af 
partnerskabsaftalen været afholdt 3 møder med repræsentanter fra sundhedsforvaltningen. 
Der er blevet arbejdet med at konkretisere en trivselspolitik for Rysensteen Gymnasium, der 
dels har til formål at synliggøre de mange tiltag, som skolen allerede har i en systematiseret 
ramme dels har til formål at afdække, hvor skolen med fordel kunne styrke indsatsen. Vi har 
ved udgangen af skoleåret fået etableret den overordnede ramme for beskrivelse af 
trivselspolitikken, der vil blive færdiggjort i løbet af efteråret 2017.  
Desuden har vi i organisationen arbejdet intenst på at drøfte konsekvenser af en 
uhensigtsmæssig druk- og ungdomskultur ikke mindst set i lyset af “ungdomsfesten” i 
Dyrehaven i august 2016. Elevrådet og elevorganisationen som helhed har været inddraget i 
drøftelser af at ændre på adfærd. Forældrene er blevet inddraget og gennem et oplæg af vores 
eksterne samarbejdspartner overlæge Marianne Sjølin, Herlev Hospital informeret om de 
forskellige farer i relation til druk i ungdomskulturen dels ved et forældremøde for alle forældre 
i 1.g i september 2016 og igen for kommende elever og forældre i juni 2017.  
 
Talentarbejde: 
 
Talentudvikling er fortsat en vigtig del af tilbuddene til Rysensteen Gymnasiums elever. I 
skoleåret 2016/2017 er der blevet udviklet en struktur til opsamling af deltagende elever i 
talentprogrammer med henblik på at følge udviklingen i udbud, deltagelse og frafald.  
Ialt har 212 elever i skoleåret 2016/2017 været udfordret i et officielt talentprogram. Dertil 
kommer skolens egen talentudvikling - særligt på det kreative område, hvor musicalgruppen 
skriver, planlægger og gennemfører en semiprofessionel optræden for fulde huse. 
 
Frivillighed: 
 
I skoleåret har der som en styrkelse af NORA været arbejdet med at udvikle elevernes 
handlekompetence gennem diverse frivillighedsaktiviteter. Ud over aktiviteter, der forsøger at 
gribe elevernes egne idéer i en “bottom-up-struktur” med frivillighedskonkurrence for alle 2.g 



elever i efteråret, har Rysensteen etableret faste kontakter med lokale foreninger og flere 
grupper af elever har været involveret i et samarbejde med eksterne partnere.  
Rysensteen Gymnasium deltog desuden i Danmarksindsamlingen med et flot beløb. 
 
 
 
Konklusion: 
Langt de fleste indsatser under skolekultur er blevet evalueret i forbindelse med den store 
evaluering i februar 2017. Indsatserne omkring digital dannelse og den proces, der har været 
omkring dialog i de enkelte klasser er evalueret overordentlig positiv, hvilket giver anledning til 
en fortsættelse af strukturen med oplæg og dialog. Hvad angår indsatserne omkring sundhed 
og trivsel har kun de aktiviteter, der fandt sted i 1 halvdel af skoleåret været evalueret. Det 
drejer sig om brug af “fest med stil guide” og oplæg ved Drug Rebels og de efterfølgende 
klassedialoger. Disse indsatser er ligeledes evalueret overordentligt positivt. Aktiviteter, der er 
igangsat i samarbejde med Københavns Kommune evalueres først i februar 2018. Evaluering 
af frivillighedsindsatsen finder også først sted i forbindelse med evalueringen i 2018, da 
området først for alvor er under udvikling fra foråret 2017. Elementer i introforløbet er 
evalueret. Resultatet af denne evaluering har sammen med den ændrede struktur i relation til 
gymnasiereformen afstedkommet, at nogle elementer udskiftes og erstattes med andre til 
introen 2017. 
 

2. Styring af effektiviseringer udmøntet som konkrete besparelsestiltag fra skoleåret 
2017-18 

Resultatmål a: Effektivisering af lærernes arbejdstid og opgavefordeling:  
 
Indikator:  
Ved afslutningen af skoleåret 2016-17 foreligger der værktøjer, der kan belyse 
effektiviseringen af lærernes arbejdstid. 
 
Formål:  
Vi skal sikre, at lærernes arbejdstid effektiviseres i tilstrækkeligt omfang og i sammenhæng 
med de udmeldte besparelse uden at gå på kompromis med den høje kvalitet i undervisningen.  
 
Handling:  

● Lærernes nuværende opgavemængde er dokumenteret i en samlet opgaveoversigt, så 
der kan sammenlignes med tidligere års opgavemængde. Her sammenholdes med 
lærernes ansættelsesgrader. 

● Der udarbejdes et fagoverblik for den samlede undervisningsmængde for 2017-18, der 
viser ansættelsesbehovet i fagene.  

● Der holdes løbende øje med årsagerne og forbruget til merarbejde ifm sygdom, orlov, 
barsel mv. 

 
Effekt:  
Ovenstående er gennemført, og opgavefordelingen for 2017-18 udarbejdes på baggrund af 
viden opnået gennem de udviklede værktøjer. 
 
Vi vedtog i ledelsen at følge den enkeltes tidsforbrug nøje og drøfte dette i forbindelse med 
afvikling af MUS i foråret 2017. Der er af den nytiltrådte kvalitetschef for skoleåret 2017/18 
udarbejdet en oversigt over fordeling af studietid til alle lærere, som dækker 
undervisningsbelastningen samt elevtid (tiden til skriftligt arbejde) Denne tidsfordeling er brugt 
til at sikre, at alle læreres belastning som minimum dækker tidligere skoleår og generelt øges 
med begrundelse i effektiviseringskravene. Samtidig med dette har der i samarbejde mellem 
regnskabslederen og kvalitetschefen blevet udarbejdet sammenlignelige nøgletal for antallet af 
årsværk på skolen, for at sikre, at der i skoleåret 2017/18 er blevet planlagt med en 
effektivisering. Lærer/ elevratio er et nøgletal, der også belyses i det årlige ressourceregnskab. 



 
Der er blevet analyseret på både årsager og økonomiske konsekvenser af sygdom, orlov og 
barsel. Der er blevet opbygget en excel-oversigt over ansatte med fravær fordelt på perioder 
over de forskellige skoleår. Vikardækning matches så vidt muligt op med den pågældende 
fraværende person, så vi er i stand til at følge forbrug og refusioner på den fraværende og 
forbrug på vikaren. Vikarer ansat direkte i forbindelse med fravær får tildelt en særlig kode i 
lønsystemet, så vi til enhver tid kan trække omkostningerne ud af lønsystemet. 
 
Konklusion: 
Det har, på baggrund af ovenstående opgørelser, kunne konstateres, at der gennem skoleåret 
2016/17 har været et øget fravær af lærere – mest p.gr.a. længerevarende fravær. 
Kombinationen af fokus på øget effektivitet og stigning i fravær ser vi i ledelsen på med 
bekymring. Der vil derfor i skoleåret 2017/18 blive sat fokus på indførelse af såvel 
trivselsmålingsværktøjer som opstramning af fraværspolitikken i håb om at øge fastholdensen 
af medarbejderne på arbejdspladsen. De ovenfor anførte værktøjer til afdækning af fravær og 
sammenlignelige opgørelser over lærernes arbejdsbelastning ser vi i ledelsen som gode 
redskaber i det fortsatte arbejde med effektivisering  
 
Resultatmål b: Kvalitetssikring: Evaluering af lærernes samarbejdstid og dens 
effektiviseringspotentiale 
 
Indikator:  
Der er ved afslutningen af skoleåret 2016-17 foretaget evaluering af lærernes samarbejdstid, 
og der er overblik over, hvordan de forskellige samarbejdstiltag bidrager til at effektivisere 
lærernes arbejde, herunder også hvilke tiltag, der ikke virker effektiviserende. 
 
Formål:  
At der kan sammensættes opgaveporteføljer for 2017-18 med den enkelte lærers 
indforståelse, der sikrer en samlet effektivisering af undervisningstiden på mindst 10%. 
 
Handling:  

● kortlægning og dokumentation af samarbejdstidens forskellige tiltag med udgangspunkt 
i lærernes registreringer af samarbejdstidens tidsforbrug og anvendelse. 

● kvalitativ og kvantitativ evaluering med lærerne af samarbejdstidens virkning. 
● udvikling af et overbliksskabende værktøj over samarbejdstidens bidrag til 

effektiviseringer 
 
Effekt:  
Ovenstående er gennemført, og evalueringen anvendes ved planlægningen af næste skoleårs 
opgaveporteføljer. 
 

I skoleåret 2016/17 har der været afsat 6 timers samarbejdstid om ugen til alle lærere, til 
arbejde i såvel faggrupper som mindre klynger. Arbejdet var struktureret gennem alle 
faggrupper, der hver udarbejdede en projektplan for effektiviseringstiltag og 
udviklingsprojekter, som skulle være færdige foråret 2017 til implementering i skoleåret 
2017/18. Faggrupperne var alle tilknyttet en leder, som året igennem har fulgt arbejdet, og 
alle fagreferenter mødtes til såvel et midtvejsmøde i december, hvor man orienterede 
hinanden om arbejdet som et evalueringsmøde i maj, hvor alle fremlagde resultaterne og de 
indsatser, som faggrupperne valgte at implementere næste skoleår som 
effektiviseringsindsats.  

På baggrund af disse indsatser er alle lærere blevet planlagt med øget undervisningsaktivitet 
for skoleåret 2017/18. Da det har vist sig, at den samlede besparelsesrammen for Rysensteen 
Gymnasium ikke for kommende skoleår er de 10% som forventet, er effektiviseringskravet 
heller ikke blevet presset så højt op som 10%´s højere belastning af alle, som ellers var målet. 



I stedet er planen at fastholde sidste skoleårs lønniveau - med øgning af yderligere en klasse. 
En besparelse, der snarere rammer 3%. 

 
Samarbejdstiden blev evalueret gennem den årlige evalueringsrunde. Evalueringen var 
overvejende negativ 

Til trods for den overvejende negative evaluering af samarbejdstidens positive konsekvenser er det besluttet også 

det kommende år at arbejde med samarbejdstid, men med en nedsættelse af tiden på 33 % til 75 timer pr. 

Semester pr. lærer. Dette arbejde vil blive samlet op og evalueret i samme struktur som skoleåret 2016/17. 

 

Konklusion: 

Indførelse af samarbejdstid som led i effektiviseringsindsatsen er en kulturændring i lærernes tidligere meget 

selvstændige arbejde. Det har derfor på forhånd stået klart, at den indførte samarbejdstid på 6 timer pr. uge pr. 

lærer ikke ville kunne tjenes ind 1 : 1, men måtte ses som en indsats, der både understøttede en samarbejdskultur 

generelt og samtidig var en involveringsproces af alle lærere i forhold til de udefrakommende effektiviseringskrav. 

Trods de middelmådige resultater i spørgeskemaundersøgelsen har der blandt lærerne været en samlet indstilling 

til, at fortsætte udviklingen af kvantitative besparelser og kvalitative tiltag gennem samarbejder. Samtidig skal der 

fra ledelsens side udstikkes nogle klarere prioriteringer til faggruppernes effektiviseringsarbejde, så vi sikrer, at alle 

lærere vil kunne trække på resultaterne af arbejder og derved spare forberedelses- og planlægningstid.  

Kravene i den nye reform sætter nogle fag under større pres end andre. Her vil samarbejdstiden i høj grad bruges 

til udvikling, men mere produktivt, så ikke alle lærere selv skal udarbejde materialer mv. For de fag der er 

involveret i grundforløbet i reformen er der ingen tvivl om, at faggruppesamarbejderne var en gave til at få 

curriculum produceret. Undervisningen i grundforløbene er oftest effektiviseret ved at de involverede lærere 

underviser på flere forløb. 

Det er vigtigt i fremtiden også at måle på kulturforandringsprocessen.  

 
Ekstraramme: 
 
3. Implementering af gymnasiereform pr. 1/8-2017 
 
Understøttelse af lærernes involvering i implementering af gymnasiereformen, så 
rysensteenerdidaktik og GCP fastholdes.  
 
Indikator:  
Ved slutningen af skoleåret 2016/17 udtrykker alle lærere tilfredshed med proces omkring 
implementering af gymnasiereformen og at der opleves synergi mellem rysensteenerdidaktik, 
GCP og nye faglige krav.  
Formål:  
at sikre lærernes involvering i implementering af gymnasiereformen i henhold til 
rysensteenerdidaktikken og GCP 
Handlinger:  
● Udvikling af fagligt understøttende curriculumforløb omkring de 17 FN-mål i de implicerede 

fag: samfundsfag, engelsk, matematik, dansk, NV og AP. 
● Første spadestik til implementering af nye evalueringsformer i fagene når nye læreplaner 

foreligger i foråret 2017 

● Udvikling af rammer for SRP vejledning - fx struktur på løbende produktkrav i 
vejledningsfasen  

● Videreudvikling af mundtligt forsvar på DHO så denne prøveform kan udbredes til SRO og 
SRP forsvar 

Effekt:  
Lærerne giver udtryk for at have været inddraget i implementeringsprocessen i ændringer i 
fagene og for at de oplever fastholdelse af rysensteenerdidaktik også efter 
reformimplementeringen.  
 



Der har været nedsat klynger i de involverede faggrupper, som har udviklet fagligt 
understøttende curriculumforløb i AP, NV, samfundsfag, engelsk, dansk og matematik. Det er 
lærerne der har været de helt centrale agenter i dette arbejde, mens ledelsen har været 
faciliterende og opfølgende.  
De nye evalueringsformer implementeres i AP, NV og matematik i løbet af og umiddelbart efter 
grundforløbet. Matematik d.2.10 og AP d.3.11 ved skriftlige prøver for hele årgangen på 
Flæsketorvet. i NV prøves eleverne mundtligt individuelt i ugerne 43+44.  
 
Der har været mundtligt forsvar på DHO i skoleårene 2015/16 og 2016/17 og i 2016/17 
mundtlig fælles feedback på SRO ved de involverede lærere. Erfaringer fra disse evalueringer 
tages med i arbejdet med at forberede de første mundtlige SRP forsvar, som vil ligge 
sommereksamensterminen 2020. Faglig formidlingsfaget som er placeret med et 
undervisningsmodul før første og imellem de to SRP vejledninger i efteråret 2017 er i 
skrivende stund ved at blive revideret med fokus på en skærpelse af indholdet og på udvikling 
af mindre produktkrav fra elevernes side i vejledningsfasen.  
 
 

GCP i rammerne af ny gymnasiereform 
 
Indikator:  
Senest i maj 2017 foreligger en ny GCP-progressionsplan, der er tilpasset den nye 
gymnasiereform og indeholder en uddybende beskrivelse af rammerne og målene for arbejdet 
med GCP i det nye grundforløb  
 
Formål:  
at udnytte særligt de tværfaglige muligheder i den nye gymnasiereform til at vedligeholde og 
styrke GC-programmets høje faglighed og fokus på at udvikle verdensborgere i en kontekst, 
hvor FNs 17 udviklingsmål står centralt.     
 
Handlinger:  

● Løbende opdatering på den konkrete udformning af gymnasiereformens indhold vedr. 
Fagligt samspil og internationalisering  

● Indhentning af inputs fra faggrupperne til arbejdet med FNs 17 verdensmål 
● Tilpasning af gældende progressionsplan til reformens udeladelse af AT og de nye krav 

til grundforløb 

● Den nye progressionsplan ligger klar til brug ved starten af skoleåret 2017/2018  
 
Effekt: Ovenstående handlinger er gennemført 
 
Der er udviklet en ny GCP-progressionsplan, der er tilpasset reformen og indeholder både 
detaljeret beskrivelse af GCP-faglige mål, konkrete produkter og en beskrivelse af samspillet 
med GCP-portfolioen.  I denne forbindelse er der også udarbejdet en “finansieringsmodel” for 
GCP-timerne - altså en beskrivelse af, hvornår GCP-tværfaglighed kommer fra fag-timer eller 
GCP timer (GCP-timer kommer enten gennem fagenes afgivelse af moduler proportionalt til 
fagets størrelse,  eller fra 120 timers puljen med fordybelsestid.  
Der udviklet et FN-curriculum baseret forløb for 1.g eleverne, der slutter med fælles dag for 
1.g´erne i FN.byen.  
GCP-styregruppen har samlet de enkelte fags bud på arbejdet med de 17 verdensmål, og 
pålagt en række fag at arbejde med dem i mindst et forløb- (Ikke alle fag er blevet pålagt 
dette direkte, eftersom deres bidrag til GCP i form af arbejdet med interkulturelle kompetencer 
eller destinationsforståelse allerede er meget omfattende.)  
 
Konklusion af hele punkt 3: 



Gymnasiereformen er implementeret for alle 1.g-klasser med igangsætning af et stramt 
grundforløb med curriculum i de obligatoriske fag, planlagte studieretningspræsentationer, der 
forventeligt giver eleverne en god forsmag på de studieretninger vi påtænker at fortsætte 
samt med fokus på GCP med udgangspunkt i de 17 verdensmål. Opstarten har generelt virket 
meget velplanlagt og rolig for både elever og lærere. Udfordringen bliver, når eleverne skal 
vælge studieretning, og vi skal få de tretten nyetablerede klasser til at passe med vores 
partnerskoler og samarbejdet om destinationerne. 
 
 
 

4. Fastholdelse af elever i en effektiv ramme og med fokus på professionalisering af 
understøttelse af elever individuelt og som klasse. 
 
Indikator: 
Rysensteen Gymnasium har fortsat et meget højt niveau med hensyn til fastholdelse af elever 
I den forbindelse understøttes elever, hvor et andet tilbud vil være langt mere relevant, i at 
vælge om, mens motiverede elever med tilstrækkelige kompetencer understøttes i at 
gennemføre deres gymnasieforløb med en effektiv udnyttelse af såvel interne som eksterne 
resurser. Der arbejdes målrettet med etablering og vedligeholdelse af et sundt og stærkt 
læringsfællesskab gennem ensartet og systematisk opfølgning individuelt og på klasseniveau 
med henblik på at opnå høj social og faglig trivsel. 
 

Formål: 
At fastholde og understøtte Rysensteen Gymnasiums formål om at hver enkelt elev skal 
udnytte sine resurser bedst muligt, så resultatet for den enkelte er det højest tænkelige faglige 
niveau, der sammenholdt med en stærk almendannelse og styrkelse af sociale kompetencer, 
motiverer flest muligt til at gennemføre videregående uddannelser.  
 
Handling: 

● Udvikling af og opfølgning på et mere hensigtsmæssigt styringsredskab for elevstyring 
på klasseniveau – klasseprofilen vers. 2. 

● Indførelse af samarbejde med Netwerk for alle 1.g klasser for understøttelse af den 
enkelte og fællesskabet. 

● Understøttelse af elever med særlige udfordringer gennem visitering til intern og 
ekstern hjælp. 

● Udvikling af en ramme for læse- og skrivevejledning på Rysensteen Gymnasium, der 
forventes fuldt udfoldet ved indgangen til skoleåret 2016/2017. 

● Udfærdigelse af en samlet trivselspolitik på elevområdet med henblik på tydeliggørelse 
af Rysensteens indsatser  - i forlængelse af Københavns Kommune oplæg til 
”Partnerskabsaftale” 

 
Effekt: 
Ovenstående handlinger er gennemført. 
 
Der er i skoleåret 2016/2017 arbejdet for at skabe en mere overskuelig struktur for elevstyring 
på klasseniveau. I den forbindelse er der sket en forenkling af “klasseprofilen”, som den har 
været opbygget og vedligeholdt tidligere. Alle lukkede klassefora på RYS-portalen har fået en 
ensartet struktur, der har haft til formål at skabe et bedre overblik over elevsager med samling 
af kommunikation i særlige “elevtråde”. Desuden samles den overordnede kommunikation om 
klassen som helhed under særlige overskrifter. Reglerne omkring fraværshåndtering og 
kommunikation i relation til advarsler er blevet tydeliggjort i et nyt og revideret notat i 
samarbejde med kvalitetssikringsgruppen. Tilkendegivelser i forbindelse med forårets store 
evaluering viser at såvel lærere, studievejledere som ledelse er tilfredse med den nye form. 



 
Der blev i skoleåret 2016/2017 indledt et samarbejde med Netwerk med det formål at 
understøtte elevernes overgang fra grundskole til gymnasium - såvel på det individuelle plan 
som på klasseniveau. Alle teamlærere i 1.g samt studievejlederne har deltaget i et dagskursus, 
hvor de er blevet klædt på til at arbejde med klassernes trivsel. Netwerk er blevet evalueret i 
foråret 2017 og såvel elever som lærere har taget godt imod dette tiltag. Eleverne har været 
særligt glade for strukturen med makkerskaber og makkerskabsgrupper, der er med til at 
forebygge, at ingen skal føle sig alene. For lærerne har det haft betydning, at de har fået 
redskaber til at håndtere udfordringer med klassekultur gennem dialogværktøjer mm. 
 
Rysensteen Gymnasium har i skoleåret 2016/2017 fortsat sit samarbejde omkring elever med 
særlige udfordringer. Der arbejdes med psykologerne i Cense, som Rysensteen Gymnasium 
har en særlig samarbejdsaftale med. Desuden er der gennem samarbejdet med Københavns 
Kommune ved at blive udarbejdet et katalog til brug for særligt studievejledningen i forhold til 
at visitere elever videre til særlige behandlings- og støttetilbud. En sådan oversigt med tilbud 
har længe været efterspurgt. 
 
 
Som omtalt tidligere ligger der nu en ramme til brug for en konkret beskrivelse af Rysensteen 
Gymnasiums tiltag og indsatser indenfor trivselspolitik. Denne ramme er blevet til i et 
samarbejde med Københavns Kommune i forbindelse med den tidligere omtalte 
Partnerskabsaftale. Trivselspolitikken skal bruges i det videre arbejde med at udvikle og 
understøtte trivslen for alle elever på Rysensteen Gymnasium. 
 
Konklusion: 
Arbejdet med fastholdelse af elever på Rysensteen Gymnasium er gennem skoleåret 2016/17 
yderligere professionaliseret. Strukturen er styrket således af ansvarsfordelingen er blevet 
tydeligere: lærernes arbejde er styrket gennem Netwerk, Samarbejdet mellem studiechefen og 
studievejlederne er yderligere professionaliseret og samarbejdet med Cense sikrer, at udsatte 
elever kan sendes videre i et understøttende forløb hurtigt. Generelt har indsatserne dermed 
også styrket en effektivisering 
 
Samarbejdet med Københavns Kommune har styrket medindflydelsen fra eleverne omkring 
prioritering af indsatser for trivslen som elev på Rysensteen. Dette arbejde skal yderlige 
udfoldes i det kommende skoleår.  
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