
Resultatlønskontrakt for rektor Gitte Harding Transbøl 2018-19 
 

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 

Kontrakten er indgået på baggrund af Undervisningsministeriets retningslinjer af 27. Juni 
2013 om ”Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste 
leder og øvrige ledere, samt retningslinjer herfor”. 

  

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 2018 – 31. juli 2019 

  

Økonomisk ramme: 

Rysensteen Gymnasium rummer i skoleåret 2018-19 ca. 1050 elever, hvorfor den 
økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er: 

Basisramme: 80.000 kr. 

Ekstraramme: 60.000 kr. 

  

Resultatmål: 

  

Basisramme: 

1. Fortsat udvikling af Rysensteens GCP-brand og -profil  

 

Målet er at styrke den faglige kvalitet af GCP, GCPs brand og i forlængelse heraf at sikre 
en fornyelse af Undervisningsministeriets profilgodkendelse november 2019 gennem 
bl.a. styrkelse af indsamlede data. 

 

Indsatsområder: 

1. Fortsat udvikling af indholdet af GCP-progressionsplanen, så den både tilpasses 
de nye reform-krav og sikrer, at elevernes oplevelse af sammenhæng i 
programmet styrkes. Herunder større fokus på elevernes konkrete handlinger 
omkring FN´s 17 verdensmål 

2. Præcisering af kompetenceprofil for Rysensteen Gymnasiums lærere inden for 
områderne pædagogik og GCP med fokus på bærende indsatser (disse defineres 
nærmere ved projektets start - arbejdet igangsættes i 2018 og forventes færdigt i 
2020) 
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3. Styrket fokus på indsamling af kvantitative og kvalitative data på elevernes 
udbytte af GCP 

4. Udarbejdelse af en systematisk ramme for fondsansøgninger for GCP 
5. Udarbejdelse af bogen “Tegn på global dannelse” om Global Citizenship 

Programme i samarbejde med Steen Beck. Bogen udgives i foråret 2019, og i 
forbindelse hermed afholdes en konference med deltagelse af minimum 60 
personer fra uddannelsessektoren for at udbrede vores erfaringer med 
STX-uddannelse med et internationalt perspektiv 

6. Første udkast til profilansøgning for forlængelse af GCP-profilen er udarbejdet i 
skitse 

 

Succeskriterier: 

Ovenstående 6 indsatser er gennemført/igangsat  

 

2. Udvikling af en læringskultur, hvor NORA står stærkt i et 
dannelsesperspektiv, der kræver aktiv indsats fra alle i organisationen - 
og med særligt fokus på lærerrollen. 

 
Målet er at styrke elevernes dannelse gennem en aktiv indsats med afsæt i NORA. Med 
udgangspunkt i det dannende læringsfællesskab, der karakteriserer organisationen 
Rysensteen arbejdes der på at styrke de fire værdier hos eleverne på Rysensteen 
Gymnasium med henblik på at udvikle empatiske og ansvarsbevidste medborgere. Alle 
medarbejdere på Rysensteen Gymnasium vil blive involveret i arbejdet. I skoleåret 
2018-2019 vil der være særligt fokus på at styrke Ansvarligheden hos den enkelte. 
 
Indsatser: 
 

1. Planlægning af pædagogisk dag 26.10 med besøg af Jens Skou Olsen omkring 
lærerroller, ansvarlighed og samskabelse i en organisationsprofessionel 
dannelsesramme  

2. Gennemførelse af en række fokusgruppeinterviews med lærere og elever for at 
afdække, hvordan et dannelsesperspektiv med udgangspunkt i GCP og NORA 
opfattes. 

3. Med udgangspunkt i værdien Ansvarlighed  undersøges det, hvordan denne 
værdi kan styrkes i organisationen. 

4. Der udarbejdes et kodeks til alle lærere, der beskriver, hvordan man som lærer 
på Rysensteen Gymnasium forventes at bidrage til at styrke elevernes 
almendannelse med særligt fokus på værdien Ansvarlighed 

5. Der påbegyndes en opbygning af en værktøjskasse med inspiration til håndtering 
af diverse situationer med krav om intervention 

 
Succeskriterier: 
 
Der er foretaget afdækkende undersøgelser af dannelsesperspektivet med drøftelser  i 
organisationen og analyser samt udfærdigelse af et kodeks for lærerrollen i en 
organisations professionel forståelse. Der er udarbejdet en struktur for en 
værktøjskasse. 
Ved forårsevalueringen i uge 8/9 2019 udtrykker majoriteten af lærerne tilfredshed med 
den støtte og klarhed omkring lærerrollen de finder i det nedskrevne kodeks. 
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3. Styrkelse af en økonomisk bæredygtighed for Rysensteen Gymnasium 

 

Målet er at udpege strategiske områder for mulig reducering af  skolens udgifterne, så 
den økonomiske situation for fremtidens bekymrende budgetfremskrivninger kan 
imødegås i videst muligt omfang 

Indsatser: 

1. Der udarbejdes en langsigtet løsning af den interne drift på skolen - herunder 
bemanding og struktur af bogholderi og regnskab 

2. Der arbejdes fortsat på styrkelse af effektiviseringen af lærernes arbejdstid  
3. I samarbejde med PwC er der med fokus på sænkning af bygningsudgifter indledt 

et samarbejde med Københavns kommune 
4. Der udarbejdes en plan for øgning af mulige indtægter bl.a. gennem ansøgning 

om øgning af  Rysensteens kapacitet med et spor og samarbejde med 
interessenter om brug af skolens bygningsmasse 

 

Succeskriterier: 

Med udgangen af skoleåret 2019 er der på baggrund af ovenstående indsatser 
udarbejdet et sparekatalog, der kan udpege potentielle besparelser, som bestyrelsen kan 
drøfte i forbindelse med at få kommende års budgetter bragt i balance.  

 

 

Ekstraramme: 

4: Fortsat fokus på det målrettede arbejde med prioritering og planlægning af 
lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres 
arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning eller andre 
læringsaktiviteter 

Målet med dette arbejde er fortsat at understøtte lærernes tiltag omkring udvikling af 
pædagogiske indsatser for eleverne - både i forhold til klasser, hold og individuelle tiltag 
- og derved øge antallet af timer mellem undervisere og elever. 

Indsatser: 

1. Lærernes samarbejdstid bruges fortsat på at styrke feedback til eleverne i 
samvær med disse 

2. Med målrettet øje for trivslen blandt alle ansatte på Rysensteen udvikles i 
samarbejde med Mobilize og medarbejderne en ny spørgeramme for 
trivselsmålingerne. Resultaterne af disse opsamles af ledelse, TR og SR  og 
behandles ved fakultetsmøder gennem året. Der udarbejdes på denne baggrund 
handlingsplaner for trivselsfremmende foranstaltninger.  

3. Arbejdet omkring lærerroller og meningsskabende dannelsesperspektiver 
(resultatmål 2) fokuserer Ansvarligheden i samværet mellem lærer og elever. Alle 
lærere tager i henhold til det udviklede kodeks fra resultatmål 2 konkret 
medansvar for at styrke alle elevers forståelse af en ansvarlig adfærd på skolen - 
både i klasserummet, på skolens område generelt og ikke mindst når elever 
befinder sig uden for skolen på besøg 

4. Der udarbejdes en transparent opgørelse over lærernes arbejde til afdækning af 
belastningsgraden af den enkelte underviser 
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Succeskriterier: 

 

Trivsels indsatsen for medarbejderne er igangsat med ny spørgerammen og formulerede 
målsætninger, og der er udfærdiget konkrete opsamlingsplaner, som ligeledes er 
aktiveret.  

 

 

5: En målrettet indsats mod frafald: 

Målet er med udgangspunkt i ministeriets udsendte Bekendtgørelse om nedbringelse af 
elevfravær i de gymnasiale uddannelser af 11.okt. 2018 og med henvisning til den i 
2017 udsendte Bekendtgørelse om studie-og ordensregler m.v. i de gymnasiale 
uddannelser at skærpe Rysensteens indsats i forhold til elevernes efterlevelse af skolens 
studieregler med henblik på at styrke det professionelle læringsmiljø. 

 
Indsatser: 
 
● Der udarbejdes en revideret ramme for elevstyring/studie-og ordensregler på 

Rysensteen Gymnasium med klare forventninger til den enkelte elev. 
● Der foreligger en klar beskrivelse af forventningerne til de forskellige roller i 

organisationen i forbindelse med elevstyring og rollerne er blevet bekendte med 
forventningerne bl.a gennem oplæg på pædagogisk møde. 

● Der arbejdes med at etablere en ny læringskultur - ikke mindst på baggrund af 
udefrakommende tiltag. 

● Der udarbejdes et årshjul for elevstyring på Rysensteen Gymnasium. 
● Der indføres en ny funktion som fraværskoordinator, der følges tæt af 

studiechefen. 
● Den fysiske lærerforsamling genindføres med deltagelse af klasseteam og 

studievejleder med fokus på handleplaner - også hvad angår 
fraværsproblematikker. 

● Der oprettes et “katalog” over forskellige tiltag i forbindelse med støtte og 
motivering af elever - herunder beskrivelse af de differentierede muligheder for 
psykologstøtte. 

 
Succeskriterier: 
 
Ovenstående er gennemført. Der tilkendegives bl.a. gennem samtaler med lærerne - 
herunder MUS, at de nnye og skærpede indsats giver et  god og systematisk ramme for 
elevstyring på Rysensteen Gymnasium, der skaber klarhed over forventninger til de 
forskellige aktørers roller. Fraværsprocenten viser ikke en uforholdsmæssig stor stigning 
også selvom der kan være usikkerheder forbundet med, at registreringsmetoderne kan 
ændres. 

 

 

 

_________________________________     _____________________________ 

Bestyrelsesformand Bjarne Lundager Jensen Rektor Gitte Harding 
Transbøl 
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