
Tale ved Orienteringsaftenen 15. januar 2020 
  
Velkommen også fra mig til denne Orienteringsaften på 
Rysensteen Gymnasium.  
Velkommen til et gymnasium med: 
- klare værdier  
- faglig tyngde og 
- fokus på at gøre vores elever til verdensborgere  
Rysensteen er et 138 år gammelt og på mange måder 
traditionsrigt gymnasium. En gang - faktisk for ikke så 
længe siden! - var Rysensteen et meget lille 
gymnasium med omkring 300 elever, hvor al aktivitet 
foregik ovre i hovedbygningen på hjørnet af 
Tietgensgade og Kvægtorvsgade. Men gennem de 
sidste 20 år er skolen vokset stødt, og de fysiske 
rammer er nu et campus rundt i og omkring kødbyen 
her på Vesterbro. 
  
Campus Rysensteen består af: 

- den gamle hovedbygning ovre på hjørnet 
-       moderne sciencelokaler i staldene i Brune Kødby, 
-       et godt musiklokale med to øvelokaler for bands i 

skolegården, 
-       adgang til disse herlige idrætsfaciliteter i DGI-byen, 

hvor også vores fællesarrangementer foregår og 
-      et ” lærende laboratorium” i Hvide Kødby  på ca. 

4000 m2 -  med store lokaler og fleksible møbler, 
der danner gode rammer for kreativ og innovativ 
faglighed. 
  

At gå på Rysensteen indebærer, at man dagligt færdes 
rundt i hjertet af Vesterbro. 
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Med mere end 1000 elever oplever vi selvfølgelig et 
stærkt pres på den nære, frimodige og tillidsfulde 
dialog, som der har været i mange år mellem elever og 
ansatte. Men gennem fastholdelse af de 
grundlæggende værdier med respekt for den enkelte 
og for fællesskabet, sikrer vi en omgangstone, hvor vi 
passer på hinanden, og værner om det, vi her kalder 
”rysensteenerånden”! På Rysensteen forventer vi, at 
man som elev skønner på det, som mange 
generationer før os har opbygget. Det indebærer, at 
man opfører sig ordentligt overfor hinanden og har en 
ansvarlig adfærd på hele Campus Rysensteen OG som 
repræsentant for Rysensteen ude i verden!  
 
For at alle altid kan huske det, har vi indført begrebet 
NORA, som står for Nysgerrighed, Ordentlighed, 
Rummelighed og Ansvarlighed. Med NORA i baghovedet 
sikrer vi grundlaget for et sundt læringsmiljø og en 
dagligdag der bunder i fællesskaber, der styrker den 
enkeltes dannelse. I kan læse mere om NORA og 
Fællesskaber på arket med samme overskrift.  
 
Dannelsesperspektivet har de senere år også fået et 
digitalt fokus med viden om hensigtsmæssig og etisk 
forsvarlig adfærd i de mange digitale fora, som vi 
dagligt færdes ind og ud af. Derfor arbejder vi på 
Rysensteen Gymnasium systematisk med at bibringe 
den enkelte en forståelse af både de mange fordele ved 
det digitale, men også de faldgruber, som knytter sig 
hertil. 
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Ud over disse væsentlige grundlæggende værdier, som 
vi mener helt alvorligt her på skolen, så adskiller vi os 
på Rysensteen fra andre gymnasier ved gennem de 
sidste 10-11 år at have opbygget en international 
profilskole . Ikke sådan at forstå, at vi følger et andet 
program end det almene gymnasiale, som man også 
gør på de andre almene gymnasier, men ved at vi i alle 
fag og gennem tværfaglige projekter gennem de tre 
gymnasieår har fuldt fokus på det globale - på 
verdensborgerskabet. 

 
SÅ - lad det stå fast: 
Optages man på Rysensteen, må man følge hele 
pakken som vi kalder Global Citizenship 
Programme - forkortet GCP. 
  
Formålet med GCP-programmet er:  
 

For det første      at give alle elever en viden om de 
kulturelle forskelle, der er mellem mennesker 
forskellige steder på kloden, og derved nedbryde 
fordomme og opbygge robusthed og nysgerrighed til at 
håndtere kulturmøder 

For det andet      at udvikle handlekompetence i forhold til at 
løse globaliseringens udfordringer generelt - vi har 
faktisk den ambition, at rysensteenere skal hjælpe med 
til at gøre verden til et bedre sted at være  

For det tredje    at skærpe elevernes appetit  på senere at 
studere i udlandet og åbne muligheder for at bruge 
hele verden som deres fremtidige arbejdsplads - som 
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her, hvor Emma for et par år siden var på Zanzibar 
med Trymedics. 
  
I grundforløbet arbejder eleverne med FN´s 
verdensmål og tilegner sig generel viden om 
kulturforståelse.  
Når studieretningsforløbet starter får alle skolens 
1.g-klasser tildelt en af vores snart 14 partnerskoler, 
som ligger spredt over hele verden i henholdsvis: 
 
Canada, USA-Boston og USA- New York, 
Argentina, Island, Rusland, Spanien, Tyrkiet, 
Egypten, Indien, Singapore, Kina og Sydkorea 
  
Som nyeste skud på stammen har vi nu fået 
partnerskole i Kampala i Uganda, som vores 
nystartede 14. klasse skal arbejde sammen med. 
 
Global Citizenship Programmets udviklingsrejse 
indebærer at eleverne: 
 

● indkvarteres privat og følger skolegang med 
partnereleverne som her 3.t i Singapore 

● besøger erhvervsliv og universiteter - her 3.y på 
Lyman Laboratory of Physics på Harvard University i 
Boston  

● og udforsker stedets kultur - som her 3.c som i 
forbindelse med besøg i Kongernes dal i Egypten 
besøgte Hatshepzuk templet 
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Studieturen er derved en væsentlig del af skolens 
GCP-profil og en unik mulighed for vores elever for at 
møde andre kulturer tæt på.  
 
Alle klasser producerer flere mindre dokumentarfilm 
”on location”, som bliver vist på vores store årlige 
GCP-dag i efteråret, når alle 3.g-klasserne er kommet 
hjem igen. Vi indledte dette arrangement med at vise 
jer et par eksempler , og I kan se flere eksempler på 
filmene på hjemmesiden eller senere i aften i 
GCP-lokalet på Flæsketorvet.  
  
Fra de fleste partnerskoler kommer der genbesøg. En 
lige så vigtig del af vores internationale program er at 
man som elev er vært for en buddy og viser sin by og 
sin skole frem. Forældre på Rysensteen Gymnasium 
skal således være indstillet på at åbne hjemmet for en 
udvekslingselev i en uges tid gennem 
gymnasieforløbet. 
 
Her er det jo nok relevant at nævne, at der lige nu 
blæser politiske vinde, der måske udfordrer disse 
partnerskaber i forhold til et loft over elevbetalingen på 
studieture. Rysensteens ture koster fra ca. 5000 kr  op 
til ca. 9000 kr med en enkelt der er lidt dyrere. Dette 
beløb dækker alt på rejsen samt evt. visum, og vi 
gennemfører en opsparingsordning med en ratebetaling 
over ca. 2 år på mellem 200 og 400 kr. om måneden 
afhængig af destination, som påbegyndes ved 
studieretningsstart. Rysensteen har en fond, som 
støtter elever, der er udfordret af beløbet - også med 
ret store beløb. Gennem alle de år vi har arbejdet med 
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partnerskoler, har ALLE elever i alle klasser deltaget i 
studieturen. Rysensteens studieture adskiller sig 
således fra mange andre gymnasiers studieture ved at 
være en tur, som alle klasser fra studieretningsstart 
kender målet for og forbereder sig på. Det vil vi 
arbejde indgående på at kunne bevare. For: 
 
Citizenshipprogrammet strækker sig over alle tre 
gymnasieår og indarbejdes i alle klassens fag og i 
mange af de aktiviteter, som klassen laver ud af huset. 
En global dannelse, som vi VED inspirerer mange af 
vores elever i deres videre liv. 
I kan læse vores læreplan for GCP på vores 
hjemmeside. 
 
Det internationale talentprogram:  
Vores vision om ”Viden med globale ambitioner” 
dækker også over store dele af Rysensteens 
talentprogram. Størst i omfang er deltagelse i Model 
European Parliament og Model United Nation – som er 
store simulationsprojekter, hvor elever - på engelsk - 
debatterer nogle af verdens store udfordringer som i 
FN og EU. Disse seancer finder sted både i Danmark og 
rundt i verden. Vi afholder også vores eget RYSMUN for 
alle 2.g-klasserne med deltagelse af delegationer fra 
mange af vores 13 partnerskoler - snart 14.  
 
I kan læse mere om GCP og det internationale 
talentprogram på det udleverede ark om GCP.  
  
Viden med globale ambitioner fylder meget på 
Rysensteen!!!!  Det skal også nævnes, at arbejdet 
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med GCP ofte foregår på engelsk. Det er derfor 
nødvendigt, at alle elever på Rysensteen har et godt 
fagligt fundament på engelsk, når de begynder. 
   
Generelt må vi erkende, at vi på Rysensteen HAR store 
ambitioner på elevernes vegne. Vi ved det godt! 
Vi forventer aktive elever, der selv ønsker at yde og er 
nysgerrige på, hvad læring kan bringe! Og som har 
grundlaget i orden fra grundskolen, når man kommer i 
gymnasiet. 
Til gengæld står vi på Rysensteen også på tæerne for 
at skabe så spændende og givende en undervisning 
som muligt, hvilket I bl.a. kan læse om på arket 
Pædagogik og Didaktik.  
 
Ud over de pædagogiske tilgange i klasseværelset har 
vi på Rysensteen et stort netværk, der sikrer  
samarbejder med universiteterne, kulturlivet og 
erhvervslivet. Som eksempel er Rysensteen 
Gymnasium blevet tilknyttet Institut for Tværfaglige og 
regionale studier ved Københavns Universitet som 
Affiliated School med adskillige samarbejder som 
konsekvens.  
  
Eleverne møder således både frontforskere og 
forretningsfolk gennem gymnasieforløbet - især som en 
del af det internationale perspektiv.  
 
 
 
Derudover har vi en vifte af øvrige talentprogrammer 
for både sciencefagene, sprogfagene og de 
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kunstneriske fag, som elever med overskud kan boltre 
sig i. 
  
Rysensteen har en lang tradition for elevinddragelse, 
der hviler på vores engagementskultur. Ud over den 
formelle organisation med et super godt arbejdende 
elevråd, et meget aktivt skolekultursudvalg og et 
uundværligt GCP-udvalg, har vi også en sprudlende 
undergrund af udvalg som morgensamlingsudvalget, 
RadioG, Kælderudvalget, Musical-holdet, Sig det med 
blomster, filmklubben, Spil op og mange flere. Hvert år 
kommer der nye til, og andre nedlægges.  
Udvalgene annonceres på vores morgensamlinger, som 
foregår her i DGI-byen. 
 
I kan møde repræsentanter fra elevudvalgene på jeres 
tur rundt i campus efter denne fælles introduktion, og 
få mere at vide om kulturen på Rysensteen.  
 
Klassen er et meget vigtigt fællesskab og der bruges 
mange kræfter på at opbygge en god klassekultur. 
Reformen har givet store udfordringer, da man som 
elev ikke starter gymnasieforløbet i klasserne mere. 
Men vi arbejder på Rysensteen stærkt for at etablere et 
klassefællesskab  så hurtigt som overhovedet muligt 
alligevel. Fx skal alle 1.g-klasser i november på tur ud i 
Danmark for at tage temperaturen på danskheden - 
som en del af GCP-programmet. 
  
Efter grundforløbet vælger alle elever studieretning. 
Bemærk, at vi på Rysensteen har begrænset valget, da 
alle klasser er samlet om een og samme studieretning, 
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for at vi kan arbejde med GCP. Der er muligheder for 
at knytte valgfag til studieretningerne, hvilket I vil få 
langt mere at vide om ved 
studieretningspræsentationerne senere i aften, ligesom 
I kan læse mere i den uddelte brochure og på vores 
hjemmeside under “Nye Ansøgere”. 
 
Det skal understreges, at vi på Rysensteen fortsat 
alene tilbyder undervisning i fortsætterfransk eller 
fortsættertysk, bortset fra at elever, der ønsker en 
samfundsfagsstudieretning med engelsk kan få 
mulighed for at vælge kinesisk eller spansk som 
valgfag i stedet for tysk eller fransk. Den sproglige 
studieretning har spansk sammen med engelsk og 
enten tysk eller fransk på B-niveau. 
 
Optagelseskriterier: 
  
Afslutningsvis skal jeg lige vende om 
optagelsesreglerne. 
 
Rysensteen ansøgte d. 1. november 
Undervisningsministeriet om forlængelse af vores 
godkendte internationale profil GCP, men fik lige før jul 
et afslag. I afslaget anerkender 
Undervisningsministeriet, at GCP-profilen lever op til de 
tre konkrete krav i § 31 i optagelsesbekendtgørelsen, 
men at man desuagtet ikke vil godkende den alligevel - 
af andre hensyn! I kan læse ansøgning og afslag på 
hjemmesiden, hvis I har interesse.  
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Afgørelsen betyder, at Rysensteen fortsat har en 
international profil, men at vi ikke mere vil kunne 
optage elever med særlige kvalifikationer udenom 
afstandskriteriet. 
 
Så - også på Rysensteen Gymnasium gælder 
afstandskriteriet. I den sammenhæng er det vigtigt for 
mig at understrege, at vi sidste år optog ALLE ansøgere 
i det vi udvidede med en 14. klasse. Det fortsætter vi 
med i år, så: 
HVIS I har lyst til at gennemføre jeres 
gymnasieuddannelse på en skole med en international 
profil, en høj faglighed og en klar værdibaseret tilgang 
til hinanden, SÅ SØG Rysensteen Gymnasium.  
 
Har I brug for en snak inden ansøgningsfristen d. 1. 
marts, så er I MEGET velkomne til at ringe til os. 
I aften står vi i ledelsen og i studievejledningen klar til 
at besvare spørgsmål på 2. Sal på Flæsketorvet 60 i 
Hvide Kødby mellem og efter studieretnings- 
præsentationerne.  
  
Jeg ønsker jer alle en fortsat god aften, hvor I 
forhåbentlig får et klart billede af, hvad vi tilbyder her 
på Rysensteen Gymnasium - og hvad vi forventer også 
af vores kommende elever! Uanset hvad I ender med 
at vælge, så håber jeg for jer alle sammen, at I må få 
en spændende og udbytterig gymnasietid. Bliver det 
her på Rysensteen, vil I kunne se jer selv her med huer 
på i 2023.  
  
Rektor Gitte Harding Transbøl, 140120 
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