Nyt fra Sekretariatet (10/2014 )
Ledelseskonference 2014 - tilmeldingsfrist udløber i dag
Årets ledelseskonference, der blandt andet melder oplægsholdere som Andy
Hargreaves og Margrete Vestager på programmet, har tilmeldingsfrist i dag kl.
24.00. Mange skolers ledelsesteams har allerede tilmeldt sig, men vi håber, at
alle de skoler, som har lysten, når at melde sig til i dag, så vi får en god dag
med masser af dialog og networking. Se invitation og program samt
tilmeldingslink på medlemssiderne via Foreningen> Medlemsmøder.
Kontakt: Karina Vitarp Gølling
Debatoplæg om it-understøttet undervisning lanceret
Rektorforeningens it-udvalg har som led i arbejdet med foreningens it-strategi
udgivet et debatoplæg om it-understøttet undervisning. Formålet med
debatoplægget er at give skolerne inspiration til drøftelser i
lærerforsamlingerne om strategier og indsatser for anvendelsen af it i
undervisningen på skolerne. Udover drøftelserne lokalt foregår debatten
nationalt på Twitter i perioden 10. marts – 11. april. Vi opfordrer alle til at
tweete med på #ITiGYM. Den elektroniske udgave kan findes på
Rektorforeningens hjemmeside via dette link:
http://www.rektorforeningen.dk/analyser.asp
Pjecen bliver desuden udsendt til skolerne medio uge 11.
Kontakt: Stine Mandrup Lund og Kirsten Overgaard Bach
Udviklingsplanen for de gymnasiale uddannelser 3. fase
Som en opfølger på forsøgsfase 1. og 2. udbyder Undervisningsministeriet nu
forsøgsfase 3. Udviklingsplanen skal ses i sammenhæng med regeringens
vision om et generelt kvalitetsløft af ungdoms- og voksenuddannelserne.
Fase 3. indeholder fire typer af forsøg og udviklingsprojekter, hvoraf nogle er
identiske med rammeforsøgene fra Udviklingsplanens 2. fase. De fire forsøgsog udviklingsprojekter kan rubriceres under følgende overskrifter:
1.
2.
3.
4.

Læreplansforsøg, inkl. forsøg med prøveformer i udvalgte fag
Flerfaglige forsøg
Rammeforsøg
Udvikling af efteruddannelse

Der er ansøgningsfrist den 25. april for læreplansforsøg, flerfaglige
prøveforsøg og udvikling af efteruddannelse, mens der er tilmeldingsfrist til
rammeforsøgene den 1. juni 2014.
For flere informationer se følgende link:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Forsoeg-ogudvikling/Udviklingsplanens-tredje-fase
Kontakt: Mads S. B. Pedersen
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Forskningsprojekt om ledelsesadfærd og performance (LEAP)
Aarhus universitet har igangsat et forskningsprojekt under ledelse af Professor
Lotte Bøgh Andersen, der inviterer alle gymnasierektorer til deltagelse i
lederudviklingsforløb med fokus på udvikling af personlige ledelsesstrategier.
Projektet er støttet af Det Frie Forskningsråd. Alle rektorer vil modtage et
elektronisk spørgeskema medio marts med invitation til deltagelse i
lederudviklingsforløbet.
Projektets formål er at uddanne ledere i forskellige sektorer til i endnu højere
grad at opnå organisationernes mål. Projektet fokuserer derudover på at opnå
bedre viden om samspillet mellem ledelse og medarbejdermotivation, og på
hvordan man ledelsesmæssigt kan reducere sygefraværet, forbedre det
psykiske arbejdsmiljø og kvaliteten af de leverede offentlige ydelser.
De deltagende ledere tilbydes gratis lederuddannelse med eksperter på
området, som har solid undervisningserfaring netop på dette område.
Undervisningen fordeles på fire dage i løbet af et år kombineret med løbende
sparring mellem deltagere og underviser. Undervisningen kan godskrives som
et modul på den fleksible masteruddannelse i offentlig ledelse.
Undervisningen foregår lokalt på hold med ca. 25 ledere fra forskellige
sektorer. Alle deltagende ledere tilbydes derudover tilbundsgående analyser af
udviklingen fra foråret 2014 til efteråret 2016 i deres ledelsesstil, deres
medarbejderes motivation (baseret på spørgeskemaundersøgelser) og
organisationernes resultater (baseret på registeroplysninger). De eneste
investeringer, forskerne forventer fra de deltagende ledere, er eget
tidsforbrug på kurset, understøttelse af medarbejderundersøgelsen samt
accept af at blive tilfældigt fordelt på forsøgs- og kontrolgrupper. Tilmelding til
lederudviklingsforløbet giver 75 % chance for at blive optaget på kurset, mens
25 % af lederne kommer i kontrolgruppen. Sidstnævnte ledere modtager ikke
undervisning, men vil stadig få undersøgelser af deres ledelsesstil og
organisatoriske resultater.
Mere information kan findes på www.leap-projekt.dk.
Rektorforeningen er ikke part i projektet, men formidler muligheden.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Med venlig hilsen
Stine Mandrup Lund
Kommunikationsmedarbejder

