Nyt fra Sekretariatet (13/2014 )
Vi ses til ledelseskonferencen på mandag den 31. marts 2014
Vi bliver over 500 deltagere til ledelseskonferencen på mandag. Sekretariatet
har udsendt en bekræftelse med program, deltagerliste og artikel pr. mail
onsdag den 26. marts. Husk at det foregår på Hotel Radisson Blu Scandinavia
på Amager Boulevard 70.
Vel mødt, vi glæder os til en inspirerende dag.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling
Ny aftale om ændring af 60-årsreglen
– nye regler for de 50- til og med 57-årige
Da regeringen i foråret 2013 fremsatte sit lovforslag til indgreb i
lærerkonflikten på det ikke-akademiske område, besluttede regeringen
samtidig at tilbyde gymnasielærerne en udfasningsordning af 60-årsreglen,
hvor gymnasie- og HF-lærere i alderen 50 til 57 år får ret til nedsat tid på linje
med lærere i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne. Der er nu indgået en
aftale herom mellem Finansministeriet og Akademikerne/GL, der erstatter den
tidligere aftalte udfasningsordning i hhv. overenskomst for akademikere i
staten og overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved
gymnasieskoler mv.
Den nye aftale indebærer, at gymnasie- og HF-lærere, der pr. 31. juli 2013 er
fyldt 58 år, er omfattet af 60-årsreglen. Lærere, der pr. 31. juli 2013 er
fyldt 50 år, men ikke 58 år, har ret til nedsat arbejdstid med op til 175
timer årligt mod tilsvarende lønnedgang, når de fylder 60 år. Lærere
omfattet af denne ordning vil fortsat optjene fuld pensionsret.
Aftalen træder i kraft d. 1. august 2014. Moderniseringsstyrelsen vil snarest
muligt udsende cirkulærer om den nye aftale.
Se mere om aftalen i linket nedenfor:
http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen
/Ny-aftale-om-aendring-af-60-aarsreglen
Kontakt: Marianne Larsen
Honorering af eksterne censorer
Undervisningsministeriet har lagt honorering af eksterne censorer ud til
varetagelse i sektoren, og Rektorforeningen har derfor anmodet
Gymnasiefællesskabet i Roskilde om at stå for administration og honorering
af eksterne censorer. Censorbanken vil derfor fremover favne honorering af
eksterne censorer, hvis sektoren ikke selv kan stille censorer. Såfremt
sektoren ikke stiller med nok censorer, vil censorbanken i løbet af foråret
anmode de 170 skoler om at indbetale et a conto bidrag.
Kontakt: Kirstine Kjemtrup
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Nye principper for censorudligning
De nye principper for censorudligningsordningen, drevet af
Gymnasiefællesskabet i Roskilde, er nu godkendt af de tre lederforeninger,
og vil fremadrettet se ud som følger:


Skriftlig censur fortsætter uændret.
o Takst for udgående skriftlig censorvirksomhed udgør 345 kr. pr.
time, og dækker alle omkostninger til løn, pension, særlig
feriegodtgørelse, AES, ATP og flexjobpulje.
o Takst for indgående skriftlig censorvirksomhed beregnes af
censorbanken, på baggrund af skolernes indberetninger.



Mundtlig censur afregnes nu på baggrund af den i stxbekendtgørelsens angivne eksaminationstid til dobbelt takst af den
skriftlige censur.
o Takst for udgående mundtlig censorvirksomhed udgør 690 kr. I
timelønnen ligger en kompensation for de ressourcer censorskolen
må afsætte for at varetage censoropgaven, herunder tid til
forberedelse og tid som på anden måde ikke bliver dækket af den
medtagne rejsetid og den i stx-bekendtgørelse angivne
eksaminationstid.
o Takst for mundtlig indgående/modtaget censorvirksomhed
beregnes af censorbanken, på baggrund af skolernes
indberetninger.

Ændringen vil betyde, at der bliver to forskellige indgående satser, en for
skriftlig censur og en for mundtlig censur. Men der bliver fortsat kun en
samlet afregning. De nye principper kan findes på medlemssiderne under
Skoledrift > Censur på følgende link www.rektorforeningen.dk/Censurny.asp.
Kontakt: Kirstine Kjemtrup
Mentorordning etableret
Gymnasiernes bestyrelsesforening og Rektorforeningen har i fællesskab
etableret en mentorordning for rektorer og nye bestyrelsesformænd. Formålet
med ordningen er, at bestyrelsesformænd og rektorer kan henvende sig til en
erfaren rektor og/eller bestyrelsesformand med henblik på sparring i konkrete
anliggender. Det kan f.eks. være, hvis en bestyrelsesformand skal ansætte en
rektor, og ønsker gode råd fra en erfaren rektor i den sammenhæng. Eller en
vicerektor, der skal bistå en bestyrelsesformand, og som ønsker gode råd om
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processen mm. Der er tale om en fortrolig og uformel mentor/mentee
relation, der er vederlagsfri. Formændene for de to foreninger skrev i sidste
uge ud og opfordrede rektorer og bestyrelsesformænd til at melde sig som
mentorer. Brevet kan findes på Rektorforeningens medlemssider under
Skoledrift> Rekruttering på følgende link:
http://www.rektorforeningen.dk/Skoledrift.asp
Oversigten med kontaktoplysninger på mentorerne opdateres af
sekretariaterne. Oplysninger om oversigten over mentorer, der kan kontaktes,
fås ved henvendelse til Karina Vittarp Gøling, kvi@rektorforeningen.dk.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach og Karina Vittarp Gøling
Ansøgning om midler fra Kompetencefonden – frist den 1. maj 2014
Undervisningsministeriet har i denne uge udsendt information om økonomisk
ramme, ansøgningsprocedure mv. for tildeling af midler fra
Kompetencefonden. Vejledningen kan findes på medlemssiderne under
Skoledrift> Aktuelle regler, på følgende link:
http://www.rektorforeningen.dk/Aktuelle_regler.asp.
Kompetencefondens formål er, at give støtte til individuel
kompetenceudvikling for medarbejdere på statens arbejdspladser.
Kompetencefondens midler kan anvendes af alle medarbejdere, der er
omfattet af en overenskomst mellem Finansministeriet og
centralorganisationerne. Undervisningsministeriet har 8.880.000,00 kr. til
rådighed til fordeling for 1. - 4. kvartal 2014. Kompetencefondsmidlerne
tildeles på baggrund af ansøgning i puljer af 10.000 kr. For at få del i midlerne
skal institutionens ansøgning være ministeriet i hænde senest den 1. maj
2014.
Se også Kompetencesekretariatets hjemmeside for Kompetencefonden,
www.kompetencefonden.dk, for yderligere information. Kontaktperson i
undervisningsministeriet er Amalie Schmidt, Juridisk kontor.
Amalie.Schmidt@uvm.dk
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Gode råd om indkøb
Rådgivningsgruppen under Partnerskabsaftalen mellem
Undervisningsministeriet, Ministeriet for forskning, innovation og uddannelse,
lederforeningerne samt indkøbsorganisationerne SKI og SI (Statens indkøb)
har udarbejdet en pixibog med gode råd om indkøb. Vejledningen udsendes
fra Undervisningsministeriet via forsendelsesservice i denne uge, men kan
også findes på Rektorforeningens medlemssider under Skoledrift>Indkøb. Se
dette link: http://www.rektorforeningen.dk/Indkob.asp
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
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Tilbud om paneldebat op til Europaparlamentsvalget på dit
gymnasium
Der er valg til Europaparlamentet d. 25. maj 2014. I den forbindelse vil
Europe-direct og EU-kommunionens danske repræsentation tilbyde jer at
afholde en paneldebat på jeres uddannelsesinstitution. De sørger for et panel
med repræsentanter fra alle opstillede partier. Det eneste, som kræves af jer
er, at sørge for at samle eleverne i et fælleslokale samt det rent praktiske
(borde, stole og lydanlæg mm.).
De forestiller sig, at arrangementerne afvikles løbende i april/maj måneder.
Hvis ovenstående tilbud har jeres interesse, så kontakt Brian Skov Nielsen,
bsn@frivillighed.dk, 66 14 60 61.
Kontakt: Mads S. B. Pedersen
Med venlig hilsen
Stine Mandrup Lund
Kommunikationsmedarbejder

