
Resultatlønskontrakt for rektor Gitte Harding Transbøl 2019-20 

 

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 2019 – 31. juli 2020 

  

Økonomisk ramme: 

Rysensteen Gymnasium rummer i skoleåret 2019-20 ca. 1075 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  

 

Formålet er fortsat at styrke og udbrede GCP 

 

Indsatser: 

 

a. Udfærdigelse af profilansøgning til UVM med argumentation for fastholdelse af 

profilen - herunder fokus på optagelseskriterier, der kan øge den etniske 

mangfoldighed på Rysensteen og understøtte det politiske ønske om øget 

diversitet på gymnasieskolerne i København 

b. Udgivelse af pixiudgave af “Veje til verdensborgerskab” med fri adgang fra 

skolens hjemmeside 

c. Etablering af 14. partnerskole - forventeligt i Uganda - til k-klasserne 

d. Afvikling af GCP-oplæg for interessenter i gymnasieskolen mv med fokus på 

indholdet i “Veje til verdensborgerskab” 
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e. Udbredelse af praktikordninger for 3.g-elever som understøttelse af 

handlekompetencer/verdensborgerskab i praksis - i skoleåret 2019-20 som et 

pilotprojekt for henved 25 af 3.g-eleverne 

f. Implementering af samarbejdet som affiliated School for ToRS/KU i henhold til 

samarbejdskontrakten 

g. Styrkelse af 4.g-praktikordninger - især i USA, Kina og Egypten - med fokus også 

på genpraktik, så Rysensteen også modtager praktikanter fra de omtalte lande 

h. Fortsat styrkelse af fokus på FN´s verdensmål i samarbejde med FN-byen og 

andre interessenter - bl.a. gennem udvidelse af 1.g-ernes FN-forløb i 

grundforløbet, udvidelse af projektet “Globale tendenser” i progressionsplanen 

samt ved det igangsatte arbejde med fokus på klima og miljø på Rysensteen 

Gymnasium.  

 

Succeskriterier: 

 

Ovennævnte 8 indsatser er gennemført/igangsat 

 

2. Styrkelse af Rysensteen som et fagligt, økonomisk og miljømæssigt 

bæredygtigt gymnasium  

 

Formålet er at arbejde målrettet med Rysensteens strategi 2020-25 indenfor 

ovennævnte områder og opnå konkrete resultater 

 

Indsatser: 

Faglighed: 

a. I samarbejde med lærerne udfærdiges der et kompetencekatalog over hvilke 

kvalifikationer man som lærer har/udvikler som underviser på Rysensteen 

Gymnasium med fokus på de didaktiske ambitioner vi har på skolen incl. GCP 

b. Kompetenceudvikling af de elementer, som lærere/medarbejdere måtte ønske 

sikres - herunder fortsat udbredelse af kulturforståelse for de lærere, der endnu 

ikke har gennemgået kurset 

c. Der arbejdes målrettet på at styrke evalueringskulturen på Rysensteen - både i 

faggrupperne, blandt eleverne og overordnet i skolens tilbagevendende 

evalueringer (trivsel, APV, årlige resource-evalueringer mv) Fokus rettes også 

mod de socioøkonomiske resultater i arbejdet mod at løfte de faglige resultater, 

der ikke stemmer overens med forventningerne 

Økonomi: 

d. Der sikres fortsat en stram styret økonomi, så Rysensteen over de kommende år 

fastholder økonomiske resultater uden underskud 

Miljø: 

e. Alle eksisterende klima- og miljø-mæssige tiltag indskrives i en “klimafortælling”, 

så alle på skolen får kendskab til alle indsatser.  

f. Der gennemføres en uge for alle 1.g-elever med fokus på klima og miljø for at 

styrke deres kendskab til de dilemmaer klimakrisen rejser - her også med fokus 

på FN´s verdensmål 

g. Der afholdes en klimadag for hele Rysensteen i samarbejde med elever og 

lærere, hvor det besluttes hvilke konkrete tiltag, der skal tages på skolen og hvad 

vi må anbefale alle også at gøre individuelt. Det besluttes her, hvilket 

klimaengagement skolen skal støtte som kompensation for de flyrejser, som 

GCP-projektet nødvendiggør ligesom de øvrige klimaaftryk vi som institution 

sætter gennem vores aktivitet 
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Succeskriterier:  

Ovennævnte tiltag er gennemført 

 

 

Ekstraramme: 

 

3. Styrkelse af medarbejdernes engagement og trivsel 

 

Formålet er at modarbejde de ricisi som den stramme økonomiske styring har som 

konsekvens for alle medarbejderes engagement på Rysensteen 

 

Indsatser: 

 

a. Løbende opsamling på de månedlige trivselsmålinger, som blev igangsat i 

skoleåret 2018-19, med udfærdigelse af konkrete handleplaner i samarbejde med 

alle medarbejdere til forbedring af trivslen på Rysensteen. Indsatsen med 

trivselsmålinger evalueres efter skoleåret 2019-20 i samarbejde med Mobilize, og 

korrigeres efter resultatet 

b. Gentagelse af den transparente arbejdsopgavefordeling for skoleåret 2019-20, 

som blev indledt i maj 2019 - herunder udvikling af en 

arbejdsopgavefordelingsværktøj, så det bliver lettere overskueligt for den enkelte 

medarbejder, hvordan hele organisationens arbejdsopgaver er fordelt.  

c. Gennemførelse af et nyt MUS-koncept med større fokus på den enkelte 

medarbejders ønske om temaer 

d. Styrkelse af samskabelse i faggrupperne gennem arbejdet med de projektplaner, 

som faggrupperne selv har formuleret for at kunne leve op til kravene i reformen 

og de didaktiske fokusområder på Rysensteen - herunder GCP  

e. Fortsat klar transparens omkring budget og regnskab for alle medarbejdere på 

Rysensteen. Fremlæggelse af finanslovens indflydelse på budget 2020 ved fælles 

møde og inddragelse af medarbejdere i forbindelse med beslutninger i budgettet.  

 

Succeskriterier: 

 

Ovenstående tiltag er gennemført 

 

 

4. Fastholdelse af elever på Rysensteen gennem styrkelse af værdisæt og 

fortsat systematisk opsamling på fravær og mistrivsel 

 

Formålet er at fastholde skolens elever i samme omfang , som det er lykkedes de 

foregående år. 

 

Indsatser: 

a. Fortsat understøttelse af det tætmaskede net, der følger eleverne i form af 

familielærere, teamlærere, studievejledere og ledelse, som sikrer at elever med 

mistrivsel findes hurtigt og hjælpes med deres udfordringer 

b. Fastholdelse og udbygning af tiltag for understøttelse af elever i krise - herunder 

psykologhjælp  

c. Fortsat italesættelse af NORA som grundlæggende værdisæt på Rysensteen - i 

alle sammenhænge - klasser, udvalg, medarbejdergrupper, stormøder mv 
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d. Systematisk arbejde med styrkelse af fællesskaber i klasser, på tværs af klasser, i 

elevudvalg og på helskoleniveau. 

 

 

Succeskriterier: 

 

Ovennævnte tiltag medvirker til, at frafaldet fortsat koncentreres om de unge, der af 

konkrete grunde ikke kan gennemføre en STX i deres nuværende situation. For unge , 

der ønsker at fortsætte deres STX på en anden skole, er det vigtigt, at vi kender de 

konkrete begrundelser og arbejder frem mod at løse eventuelle udfordringer, som kan 

medvirke til i fremtiden at fastholde elever i deres igangværende forløb - for at modvirke 

zapperkulturer og understøtte læringen.  

 

 
 
 

 

_________________________________     _____________________________ 

Bestyrelsesformand Bjarne Lundager Jensen Rektor Gitte Harding Transbøl 
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