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Samarbejdsaftale mellem Rysensteen Gymnasium og institut for 
Tværkulturelle og Regionale Studier
Inspireret af den japanske og kinesiske model for affiliated schools, binder denne aftale 
Rysensteen Gymnasium og institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) ved Københavns 
universitet til et formaliseret samarbejde.
Samarbejdet indbefatter, at universitetsundervisere fra ToRS underviser gymnasieelever fra 
Rysensteen, at der udveksles faglig og pædagogisk erfaring mellem gymnasielærerne på 
Rysensteen og universitetsunderviserne fra ToRS, samt at der i fællesskab undersøges hvordan FNs 
17 verdensmål gøres til den en central del af undervisningen på både gymnasie- og 
universitetsniveau.
De overordnede formål med samarbejdet er at lette overgangen fra ungdomsuddannelse til 
universitetsstudium samt at give den demokratiske dannelse på begge institutioner et konkret 
perspektiv på viden og handling gennem FNs verdensmål.
Samarbejdsaftalen indbefatter i undervisningsåret 2020-2021 6 forskellige områder. Områderne 
kan tilpasses eller ændres fra et undervisningsår til næste, afhængig af de involverede 
institutioners ønsker. Beslutningerne herom træffes af samarbejdets styregruppe som består 
Institutleder Ingolf Thuesen (ToRS), Kommende Institutleder Annika Flvithamar, lektor Marie 
Højlund Roesgaard (TorS), Rektor Gitte HardingTransbø! (Rysensteen), Pædagogisk leder Anders 
Schultz (Rysensteen) Styregruppens administrative medarbejder er Tippe Kirstine Vive Eisner.

Samarbejdsområder i skoleåret 2020- 2021:

1: Praktikantordning
« Årlig tilknytning af minimum en ToRS-studerende til Rysensteen Gymnasiums Global 

Citizenship Programme

2: Globale tendenser og FNs 17 verdensmål
• Fælles undervisningsforløb på Rysensteen Gymnasium

3: En dag på universitetet
• Rysensteens Sg'ere besøger ToRS til foredrag og indføring i studieliv

4: Gymnasiepædagogiske oplæg og workshops
« Undervisere fra Rysensteen holder oplæg for ToRS' ansatte
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5: Lssringsfefaoraiorier

- i de år hvor muligheden ejcslsterer samarbejder studerende på TogS Og csver/klasser fra 
f^seresreer! G'/rnriasium om et fagligt emne, nvor de involverede ska! kere nf hinandens 
erferingerogvlden
Ford« studerende fraTaR$vi*art-eldetvatre ralntEreitiS cCTS-givende prsver.

S: Form; dll ngsp roj ekt

- ! de år hvor myfigheben eksisterer sender Ryssnsteen stører i praktik på ToRS, hvor de
indgår s et samarbsjdE om etformidKrgspfojekt, dér tager odgangsponkt i PKs 17 
verdensmai
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