
Resultatlønskontrakt for rektor Gitte Harding Transbøl 2020-21 

 

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 2020 – 31. juli 2021 

  

Økonomisk ramme: 

Rysensteen Gymnasium rummer i skoleåret 2020-21 ca. 1100 elever, hvorfor den 

økonomiske ramme for resultatlønskontrakten er: 

Basisramme: 80.000 kr. 

Ekstraramme: 60.000 kr. 

  

Resultatmål: 

  

Basisramme: 

 

1. Videre udvikling af Rysensteens GCP-brand  i lyset af Corona 

 

Formålet er fortsat at styrke og udbrede GCP 

 

Indsatser: 

 

a. Udvide verdensborgerskabet ved at inddrage de præmisser som coronaen har 

givet i verden som et perspektiv i undervisningen 

b. Udvide det virtuelle samarbejde med vores partnerskoler  

c. Styrkelse af samarbejdet med den 14. partnerskole i Uganda 

d. Styrkelse af de indførte praktikordninger for 3.g-elever som understøttelse af 

handlekompetencer/verdensborgerskab i praksis 

e. Fortsat styrkelse af samarbejdet som affiliated School for ToRS/KU i henhold til 

samarbejdskontrakten 

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

andre interessenter  
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Succeskriterier: 

 

Ovennævnte 6 indsatser er gennemført/igangsat 

 

2. Udvikling af den nye organisatoriske samlende ramme for dannelse med 

enhederne faglig dannelse, global dannelse og almen dannelse 

 

Formålet er at eksplicitere fællesmængden af de tre dannelsesperspektiver på 

Rysensteen for både elever og lærere, og derved styrke visionen og værdierne i det 

daglige arbejde på skolen 

 

a. Indsatser:Styregrupperne for faglig dannelse, almen dannelse og global 

dannelse udarbejder i fællesskab en beskrivelse af fællesmængden for  arbejdet 

med de tre perspektiver 

b. Handleplanerne for arbejdet indbefatter brugen af Rysensteenerdidaktik #2, 

Kodeks for lærerarbejdet samt vision og værdisættet(NORA) 

c. Visionen, NORA og Rysensteenerdidaktik #2 synliggøres fysisk på skolen ligesom 

dannelsesplancherne, verdensborgerne og FN´s verdensmål 

 

Succeskriterier: 

At styrke sammenhængen mellem dannelsestiltagene, så  de grundlæggende værdier  er 

klare for lærerne og udbredes blandt eleverne som en naturlig del af undervisningen 

 

3. Fortsat fastholdelse af Rysensteen som et fagligt, økonomisk og 

miljømæssigt bæredygtigt gymnasium - også i en coronatid 

 

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

ovennævnte områder og opnå konkrete resultater 

 

Indsatser: 

Faglighed: 

a. “Rysensteenerdidaktik # 2” bliver et værktøj, der bruges aktivt på skolen i alle 

udvalg og faggrupper for at holde fokus på de mange kompetencer, som bruges i 

spil i undervisningen. Herved styrkes fokus på visionen: Vi skaber fremtiden i et 

engagerende læringsmiljø med mod til at skabe forandringer. Vi stiller krav. Vi 

står på tæerne.  

b. Særlig fokus på udvikling af IT-kompetencer i forhold til udfordringerne omkring 

virtuel undervisning i coronasituationen 

c. Målrettet indsats omkring undervisningsevaluering med udgangspunkt i den 

praksis, der nu er ophængt i samtlige lokaler på Rysensteen “4 elementer i god 

undervisningsevaluering i gymnasiet”  

Økonomi: 

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

fastholder økonomiske resultater uden underskud.  

Miljø: 

e. Den formulerede klimafortælling for Rysensteen udbredes for såvel medarbejdere 

som elever, og de igangsatte handleplaner følges op med tiltag for årgang 2020 

samt frivillige indsatser, der bakker op om miljøudvalget. Resultatet af 

klimadagen februar 2020 inddrages i arbejdet.  
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f. I henhold til FN´s verdensmål tages klimaspørgsmål op i fagene, hvor det passer 

ind 

 

Succeskriterier:  

Ovennævnte tiltag er gennemført 

 

 

Ekstraramme: 

 

4. Styrkelse af medarbejdernes engagement og trivsel  

 

Formålet er styrke alle medarbejders arbejdsglæde og trivsel  

 

Indsatser: 

 

a. Med udgangspunkt i de formulerede handlingsplaner for trivselsfremme blandt 

medarbejderne fortsætter arbejdet med trivselsfremme på Rysensteen - nu med 

fokus på faggruppernes forslag til fremmende foranstaltninger. De ønskede 

indsatser behandles i Fagligt Forum og MIO og drøftes samlet på fællesmøde for 

såvel lærere som administration inden udgangen af skoleåret 2020-21. Der vil 

ligeledes året igennem være løbende “fyraftensmøder” mellem ledelse og lærere 

med åbne drøftelser omkring trivselsfremme 

b. Den transparente arbejdsopgavefordeling for skoleåret 2020-21 er tilgængelig for 

alle lærere hele skoleåret og evalueres med henblik på forbedringer inden næste 

skoleårs opgavefordeling 

c. Det nye MUS-koncept evalueres i oktober 2020 efter første gennemløb blandt alle 

medarbejdere, og resultatet inddrages i en korrigering af konceptet inden næste 

runde MUS indledes 

d. Fortsat klar gennemsigtighed omkring budget og regnskab for alle medarbejdere 

på Rysensteen.  

 

Succeskriterier: 

 

Ovenstående tiltag er gennemført 

 

 

5. Fastholdelse af elever på Rysensteen - også i en coronatid 

 

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

lykkedes de foregående år. 

 

Indsatser: 

 

 
a. Understøttelse af Fællesskaber med udgangspunkt i NORA - herunder særligt folus 

på de mindre fællesskaber i en coronatid (klasser og små grupper på tværs) 
Styrkelse af Facebookgruppen og hvis coronasituationen tillader det et fortsat 
arbejdet med udnyttelse af skolens lokaler, styrkelse af “Rystalk”, “åbne vinduer”, 
morgensang og morgensamlinger  
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b. Etablering af større virtuelle fællesskabsplatforme, der kan skabe sammenhæng i 
coronatiden 

c. Udbredelse af et mere afslappet forhold til fravær - især da det må forventes at 
fraværet vil stige fordi ingen må være i skole med covid-symptomer eller skal blive 
hjemme for at afvente testresultat - løbende dialog mellem teamlærere og klassen 
om emnet.  

d. Fremme af talentudviklingen gennem fortsat fokus på information om skolens 
talenttilbud, samt målrettet evaluering. Herunder ATU og ASU  

e. Fortsat fokus på eleverne deltagelse i frivilligt arbejde 
f. Videre arbejde med tekstsamlingen “Det Handlende Menneske” ud fra et ønske om 

at motivere Rysensteens frivillige og styrke deres engagement.  
g. Fokus på arbejdet med sundhed og trivsel med fortsatte aktiviteter som “Fest med 

stil”, besøg af Drugrebels, Sundhedstjek. Røgfri skoletid indføres fra august 2020 - et 
år før politisk beramming - med begrundelse i hensigtsmæssig coronaadfærd uden 
samling af grupper på tværs og stimlen foran skolens bygninger 

h. Digital dannelse skal fortsat styrkes blandt eleverne - i skoleåret 2020-21 med fokus 
på IT-sikkerhed og virtuel undervisning.  

 

Succeskriterier: 

 

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

konkrete grunde ikke kan gennemføre en STX i deres nuværende situation. Det er især 

vigtigt, at udsatte unge ikke opgiver p.gr.a. corona-hjemmearbejde eller pres af andre 

årsager. 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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