Nyt fra Sekretariatet (3/2014)
Medlemsundersøgelse 2014
Rektorforeningen udsender i dag et spørgeskema vedrørende
Medlemsundersøgelse 2014. Spørgeskemaet er udarbejdet for at få et klarere
billede af skolens ledelse, skolens ønske til administrative fællesskaber,
skolens tilfredshed med Rektorforeningens arbejde med mere.
Vi håber, I vil besvare spørgeskemaet, som er åbent for besvarelse frem til og
med tirsdag den 28. januar kl. 12, da jeres svar kvalificerer det arbejde, vi
laver i sekretariatet i denne forbindelse.
Kontakt: Kirstine Kjemtrup
Kurser i foråret 2014
Nu starter den nye sæson for afholdelse af ledelseskurser. Du kan stadig nå at
tilmelde dig og dit ledelsesteam til ”Realisering af Strategien” den 19. –
20. marts – tilmelding den 4. februar 2014. Er der lærere med talent for
ledelse så gør dem opmærksom på kurset ”Lyst til ledelse” modul 1-2, der
finder sted den 4. – 5. marts 2014 og den 7. – 8. april 2014 – tilmelding
senest den 21. januar 2014.
Læs mere om kurserne her:
http://issuu.com/rektorforeningen/docs/kursuskatalog__endelig_udgave?e=6476471/2697638
Øvrige kurser i foråret 2014
Arbejdsmiljøkurser
Rektorforeningen udbyder i samarbejde med GL-E de lovpligtige
brancherettede arbejdsmiljøkurser for både ledere og
arbejdsmiljørepræsentanter. Kurserne administreres af GL-E.


Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere med ansvar for arbejdsmiljøet
skal have den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Næste kursus
afholdes den 26. – 28. marts 2014 på Scandic Bygholm Park, Horsens.
Tilmeldingsfrist til kurset er den 24. januar. Læs mere og tilmeld dig
her: https://mit.gl.org/framepage.aspx?func=course.info&cid=351



Opfølgnings -Kombi- temadage af den lovpligtige
arbejdsmiljøuddannelse
Opfølgningskurset tager udgangspunkt i tilbagemeldingen, der er givet i
den gennemførte evalueringsundersøgelse til
arbejdsmiljørepræsentanterne om at belyse temaerne social kapital, det
psykiske arbejdsmiljø, konflikthåndtering, mv. Kurset afholdes den 22. –
23. april 2014 på First Hotel Grand, Odense.
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Tilmeldingsfrist til kurset er den 21. februar. Læs mere og tilmeld dig
her: https://mit.gl.org/framepage.aspx?func=course.info&cid=361
Kursus for samarbejdsudvalg
Samarbejdssekretariatet rådgiver om den nye samarbejdsaftale, der var en
del af CFU-forliget 8. februar 2013. Rektorforeningen og GL-E har i
samarbejde med Samarbejdssekretariatet udviklet et kursus, der retter sig
specielt mod gymnasierne, og udbyder derfor:


SU-grundkursus for alle SU-medlemmerne på gymnasierne
Få grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgets arbejde og
opgaver på en gymnasiearbejdsplads, få indblik i samarbejdets
muligheder og begrænsninger og bliv bevidst om de holdninger,
der kan føre til et bedre samarbejde. Kurset er et dagskursus og
afholdes den 24. marts 2014 på First Hotel Grand, Odense.
Samarbejdssekretariatet underviser på kurserne, der
administreres af GL-E.
Tilmeldingsfrist til kurset er den 14. februar. Læs mere og tilmeld
dig her:
https://mit.gl.org/framepage.aspx?func=course.info&cid=353
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Med venlig hilsen
Christian Hedegaard

