Nyt fra Sekretariatet ( 12/2014 )
Velkommen i foreningen
Foreningen har fået et nyt medlem. Velkommen til VUC Roskilde og rektor
Dorthe Jensen Lundqvist, vi ser frem til et godt samarbejde.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling
Databehandleraftaler
I henhold til Persondataloven skal en dataansvarlig, der overlader behandling
af oplysninger til en databehandler indgå en skriftlig aftale med
databehandleren, en såkaldt ”databehandleraftale”. UNI C, styrelsen for it og
læring under Undervisningsministeriet, har udarbejdet et paradigme, der kan
bruges ved indgåelse af databehandleraftaler generelt.
Læs mere på UNI C’s hjemmeside via dette link:
http://www.uni-c.dk/It-og-administration/Administrativesystemer/Studieadministration/Databehandleraftale
Specielt for Lectio, har MaCom tilrettet databehandleraftalen og lagt en
MaCom underskrevet version ind i Lectio under ”vejledninger”. Skolerne
opfordres til at underskrive og arkivere et eksemplar, så der indgås en aftale
konkret for hver skole.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
SIP kurserne - materiale om skoleudvikling i praksis
SIP kurserne er godt i gang, og materiale er uploadet på EMU’en. Find
materiale om kurserne og bidrag fra skolerne via dette link:
http://www.emu.dk/modul/skoleudvikling-i-praksis-sip-introduktion-ogbaggrund
Kontakt: Mads S. B. Pedersen
Tilmeldingsfrist til oplæg om den ny Offentlighedslov
Det er stadig muligt at tilmelde sig halvdags seminarerne om den nye
Offentlighedslov, som afholdes:
 tirsdag den 8. april 2014 i København, KVUC, Skt. Petri Passage 1
(Stjernesalen), 1165 København K
 torsdag den 10. april 2014 i Aarhus, Århus Statsgymnasium,
Fenrisvej 33, 8210 Aarhus V.
Tilmelding sker via dette link:
http://danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/arrangementer/arrangementbeskrivel
se/article/oplaeg-om-offentlighedslov/
Tilmeldingsfrist den 28. marts 2014.
Kontakt: Marianne Larsen eller Kirsten Overgaard Bach
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Tilmeld dig webinar om ledelse og medledelse
EMU's tema om Ny Nordisk Skole, 'NNS-biblioteket' afholder en række
webinarer, hvor såvel NNS-institutioner fra dagtilbud til og med
ungdomsuddannelser, som deltagere fra ikke-NNS-institutioner kan tilmelde
sig og deltage gratis. Næste gang er torsdag den 27. marts kl.14:30, med
vicerektor Susanne T. Jensen fra Odder Gymnasium. På webinaret diskuteres
ledelse og medledelse i organisationen - fra best practice til next practice. Alle
typer ledere fra hele 0-18 års området er velkomne.
Se mere: http://www.emu.dk/nyhed/ny-nordisk-skole-webinar-om-ledelseog-medledelse
Kontakt: Mads S.B. Pedersen eller Kirsten Overgaard Bach
Ny masteruddannelse for gymnasielærere
Aalborg Universitet udbyder en ny masteruddannelse i sprogundervisning,
lingvistik og it (SPLIT). Det er en forskningsbaseret virtuel uddannelse, som er
en vekseluddannelse mellem virtuel undervisning og tre fysiske seminarer på
et semester, der foregår dels i Aalborg og dels i København.
Yderligere oplysninger om uddannelsen kan fås ved henvendelse til Susanne
Annikki Kristensen: annikki@hum.aau.dk eller på www.split.aau.dk.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach

Med venlig hilsen
Stine Mandrup Lund
AC-medarbejder
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