Nyt fra Sekretariatet (14/2014 )

Velkommen i foreningen
Velkommen til Bo Larsen fra Lemvig som pr. 1. april 2014 er tiltrådt som ny
rektor.
Kontakt: Karina Gøling
Tak for sidst
Det var dejligt at se så mange til ledelseskonferencen mandag den 31. marts
2014. Vi håber, I fik god inspiration og mulighed for at netværke med
ledelseskolleger.
Formand Anne-Birgitte Rasmussens tale samt Andrew Hargreaves og Pasi
Sahlbergs slides kan findes på Rektorforeningens hjemmeside under
arrangementer her: http://www.rektorforeningen.dk/arrangementer.asp
Opsamling fra Twitter-hashtagget #ledelse2014 kan ses her:
https://storify.com/Rektorerne/lk2014 .
Kontakt: Karina Vittarp Gøling
Nyhedsbrevet udsendes fremover også til de pædagogiske ledere
Også her i sekretariatet byder vi de pædagogiske ledere velkommen i
foreningen. Vi er allerede gået i gang med at overveje, hvorledes vi udvider
vores sekretariatsbetjening, således at den bedst muligt kan understøtte
integrationen af de to foreninger. Bl.a. har vi fokus på at etablere nye
informations- og kommunikationsveje.
Det vil vi arbejde med de kommende måneder og håber at kunne lancere en
ny hjemmeside og andre kommunikationsplatforme på årsmødet i Nyborg.
Her og nu begynder vi ved at udsende sekretariatets Nyhedsbrev til de
pædagogiske ledere.
Endnu engang: Velkommen. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde.
Kontakt: Helle Otte
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Der mangler stadig censorer
I forbindelse med indmeldingen af censorer til skriftlig censur til den
kommende prøvetermin, har ministeriet oplyst, at der stadig er for få censorer
til rådighed i dansk og engelsk. I dansk mangler der 36 censorer til HF og 105
til stx. I engelsk mangler der 121 censorer til HF og 132 til stx.
Ministeriet har gjort opmærksom på, at dem der allerede har meldt sig som
censorer, har mulighed for at tage en dobbelt portion.
I lyset af sidste uges nyhedsbrev om, at der vil blive opkrævet et acontobeløb
til honorering af eksterne censorer, såfremt sektoren ikke selv kan stille med
nok censorer, håber Rektorforeningen, at skolerne vil opfordre nogle flere
lærere til at melde sig.
Kontakt: Kirstine Kjemtrup
Med venlig hilsen
Christian Hedegaard

