Nyt fra Sekretariatet (4/2014)
Referat af Rektorforeningens generalforsamling 2013
Referatet af generalforsamlingen den 27. november 2013 ligger nu på
medlemssiderne under menupunktet ”Rektormødet 2013”
Log in på: http://www.rektorforeningen.dk/login.asp
Kontakt: Karina Gøling
Ny kopi-aftale med Copydan
Efter cirka to års forhandlinger har Gymnasieskolernes Rektorforening, De
Private Gymnasier og Copydan indgået en ny rammeaftale, der bl.a.
indebærer tilladelse til digital kopiering af forlagsudgivne
abonnementsbaserede digitale lærermidler (ibøger).
Samtidig overgår man til en aftale med enhedspris på 319,23 kr. pr. elev,
således at gymnasierne følger samme prisstruktur som de øvrige
ungdomsuddannelser.
Det har vist sig, at der ikke er forskel i kopieringsmønstret fra gymnasium til
gymnasium. Der er derfor ikke grundlag for at fastholde den hidtidige aftale,
hvor prisen pr. elev varierer fra gymnasium til gymnasium. Det gymnasium,
der i dag betaler mest, betaler 1.157 kr. pr. elev, mens det gymnasium, der
betaler mindst, betaler 147 kr. pr. elev.
Den nye prisstruktur gør, at nogle gymnasiers kopieringsudgifter stiger, mens
andre sparer penge. For at de gymnasier, der skal betale mere ikke rammes
så hårdt det første år, har vi valgt en indfasning over to år.
Aftalen kan findes på medlemssiderne på følgende link
http://www.rektorforeningen.dk/Licensaftaler.asp
Kontakt: Kirstine Kjemtrup
Sejlads – forsikringsforholdet er nu afklaret
I nyhedsbrevet i uge 45/2013 orienterede sekretariatet om, at der var opstået
tvivl om, hvorvidt sejlads der udføres af skolerne, var omfattet af Statens
selvforsikringsordning.
Sekretariatet forelagde derfor sagen for Undervisningsministeriet for at få
oplyst, om regelgrundlaget var blevet ændret. Undervisningsministeriet
forelagde sagen for Søfartsstyrelsen, som den 21. januar 2014 har udstedt en
bekendtgørelse, hvoraf det fremgår, at sejlads, der udføres af skoler,
institutioner eller lignende, dækkes via Statens selvforsikringsordning. Det
betyder, at der hverken kan eller skal tegnes særskilt forsikring.
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Bekendtgørelsen kan ses her:
http://www.rektorforeningen.dk/files/Intranet/Skoledrift/210114_Bekendtgoe
relse_Soetransport.pdf
Nyhedsbrevet fra uge 45/2013 kan ses her:
http://www.rektorforeningen.dk/files/Intranet/nytfrasekretariatet/2013/Nyt_fr
a_Sekretariatet_45_2013.pdf
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach og Marianne Larsen
Opdateringer af medlemssiderne
Medlemssiderne er nu opdaterede med Moderniseringsstyrelsens skabeloner
til brug for afskedigelser og advarsler. Se mere her:
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Skabeloner/Afsked/Afskedigelse%20%20Overenskomstansatte.aspx
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Skabeloner/Afsked/Afskedigelse%20%20Tjenestemaend.aspx
Desuden er der linket op til Moderniseringsstyrelsens HR-værktøjer og
skabeloner til brug for skolernes administration. Se her:
http://hr.modst.dk/Toolbox.aspx
Kontakt: Marianne Larsen
Danske Universiteter/Rektorkollegiets udpegning af
bestyrelsesmedlemmer
Nogle gymnasieskoler har i vedtægterne anført Rektorkollegiet/Danske
Universiteter som udpegningsberettiget instans for det medlem af
bestyrelsen, der skal repræsentere de videregående uddannelser. Danske
Universiteter har bedt os videreformidle, at de gerne vil have
udpegningsanmodningen hurtigst muligt og senest den 31. marts 2014.
Anmodningen skal bilægges skolens vedtægter, og Danske Universiteter
forventer også et navneforslag og et CV for den person, der ønskes udpeget.
Materialet fremsendes til:
Danske Universiteter
Fiolstræde 44, 1. th.
1171 København k.
Hvis det er et konkret universitet, der er nævnt i vedtægterne som
udpegningsberettiget, skal udpegningsanmodningen sendes direkte til det
pågældende universitet. I Danske Universiteter kan ekspeditionssekretær
Helen Rasmussen, e- mail:hr@dkuni.dk, kontaktes for yderligere oplysninger.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
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Lyst til ledelse – tilmelding senest 28. januar 2014
Har I lærere på skolen, som vil være egnet til en fremtidig lederstilling i
gymnasieskolen? Kurset Lyst til Ledelse er et talentudviklings forløb over 4
dage i alt fordelt på 2 moduler af 2 dage, der henvender sig til
gymnasielærere, der ønsker afklaring og sparring om styrker og faldgruber
ved en kommende ledelseskarriere.
Kurset giver viden og metoder til at håndtere fremtidige ledelsesopgaver
særligt med fokus på personaleledelse. Læs mere om forløbet i
kursuskataloget, der kan findes her:
http://www.rektorforeningen.dk/nyheder.asp?Id=152&LcId=da&AjrDcmntId=
353&AjrThmId=0&AjrThmPg=0
Kurset finder sted her i foråret, modul 1 den 4. – 5. marts og modul 2 den
8. – 9. april på Comwell Kellers Park.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Staten og Kommunernes indkøbsservice (SKI) holder
informationsdage om den effektive indkøbsorganisation
SKI holder infodage om den effektive indkøbsorganisation i Aarhus den 4.
marts 2014 og i København den 6. marts 2014. Infodagene henvender sig
til offentlige ledere, indkøbere, udbudskonsulenter og jurister, der arbejder
med indkøb, udbud, kontaktindgåelse, it og digitalisering. Den effektive
indkøbsorganisation er omdrejningspunktet for dagen, men der vil også være
information om SKI’s rammeaftaler. Læs mere om programmet og tilmelding
på: www.ski.dk\infodage2014. Det er gratis at deltage. Tilmeldingsfristen er
den 20. februar 2014.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Med venlig hilsen
Christian Hedegaard

