Nyt fra Sekretariatet (7/2014 )
Håndtering af overtid i forbindelse med overgangen til OK13
I forbindelse med overgangen til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2013 rådgav
Moderniseringsstyrelsen lederne til at opgøre lærernes arbejdstid i henhold til de pr.
31. juli 2013 gældende regler. Herefter kunne ledelsen vælge at udbetale overtid
eller overføre overtid til afspadsering i indeværende skoleår, hvor de nye
arbejdstidsregler er trådt i kraft. GL var ikke enig i denne fortolkning af reglerne og
valgte at anlægge sag med henblik på, at alle overtimer skulle udbetales inden
overgangen til de nye arbejdstidsregler. GL anførte, at lærerne skulle stilles som ved
fratrædelse, da de nye arbejdstidsregler var meget forskellige fra de gamle. Såfremt
ledelsen ønskede at overføre overtid, kunne dette ifølge GL alene ske efter aftale
mellem leder, tillidsrepræsentant og den enkelte lærer.
Kendelse af 6. februar 2014 frikender Moderniseringsstyrelsen for samtlige påstande
i en voldgiftssag anlagt af GL vedrørende håndtering af overtid i forbindelse med
overgang til nye arbejdstidsregler. Ledere på de almene gymnasier,
erhvervsgymnasier og hf kan derfor fortsat lade gymnasielærere afspadsere overtid
opgjort pr. 31. juli 2013 i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens
vejledning. Nyheden er lagt på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside den 13. februar
2014:http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/
Moderniseringsstyrelsen-frikendt-i-sag-om-overgang-til-nye-arbejdstidsregler
Kontakt: Marianne Larsen

Spørgeskemaundersøgelse som led i XIT-projektet
UNIC- styrelsen for it og læring udsender i uge 8, via konsulentfirmaet
Deloitte, et web-baseret spørgeskema til alle de gymnasiale
uddannelsesinstitutioner. Spørgeskemaet omhandler bl.a. sagsgange og
estimeret ressourceforbrug på tilrettelæggelse og afvikling af de skriftlige
prøver. Tidsfristen for besvarelsen sker medio uge 9.
Spørgeskemaundersøgelsen bliver opfulgt af workshops, hvor der på det
almengymnasiale område skal deltage repræsentanter for 10-12 skoler, der
har kendskab til eksamenstilrettelæggelsen. Sekretariatet vil derfor kontakte
nogle skoler, der kan deltage i workshoppen. Deloitte har allerede nu meldt
ud, at workshoppen for stx og det 2-årige hf bliver den 5. marts 2014.
Baggrunden er, at Undervisningsministeriet har igangsat et projekt om
digitalisering af de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. It-projektet
er et led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi, og har et omfang, der
betyder, at projektet skal godkendes i Statens it-projektråd. Der er nedsat en
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følgegruppe til projektet, hvor Rektorforeningen og de øvrige lederforeninger
er repræsenteret.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Censorudligning
Arbejdsgruppen for censorudligning er i øjeblikket, i samarbejde med
Gymnasiefællesskabet i Roskilde, ved at kvalificere en ny model til udligning
af mundtlig censur mellem de skoler, der er medlem af censorbanken.
Ligeledes foregår der et arbejde med at finde en ny afregningsmodel med
skoletyper udenfor censorbanken.
Vi forventer at kunne melde de nye principper ud primo marts.
Kontakt: Kirstine Kjemtrup
Skoleudvikling i praksis (SIP)
Undervisningsministeriet har den 10.februar udsendt invitation til
kvalitetsudviklingsprogrammet ”Skoleledelse i praksis” (SIP). Invitationen
indeholder præciseringer i forhold til tidligere udmeldinger om
deltagerkredsen. Det understreges, at det er ledelsen, der fastlægger det
team på i alt fire personer som tilmeldes. Teamet skal bestå af to
ledelsesrepræsentanter, hvoraf rektor kan være den ene samt to
medarbejdere, der indgår i og bidrager til skolens kvalitetsarbejde.
Invitationen kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside via dette
link:http://uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2014/Feb/140210Nyt-kursusforloeb-skal-udvikle-kvaliteten-af-eleverneslaering?sc_camp=EB3C96D2D2684EE5AA83CA0BEC40AF89.
Tilmeldingsfristen sker mandag den 3. marts kl. 12.00.
Kontakt: Mads S.B. Pedersen
Dialogforum
Gymnasieskolernes Rektorforening tog i 2011 initiativ til at oprette
Dialogforum med repræsentanter fra lederforeningerne på det gymnasiale
område og GL. Hensigten var at videreføre et samarbejde om reformerne på
det gymnasiale område og udbygge samarbejdet til et mere omfattende
samarbejde om indholds- og eksamensspørgsmål.
Samarbejdet har været meget velfungerende og har på en række områder sat
sig gode spor i samlede udspil fra Dialogforum.
Men samarbejdet i en mere formaliseret form er ophørt ved årsskiftet.
Lederne for Erhvervsskolerne og for VUC har fundet, at reformovervejelserne
på deres område og de mange politiske initiativer forhindrer et
samarbejdsforum som Dialogforum.
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Gymnasieskolernes Rektorforening vil fortsætte samarbejdet på ad-hoc basis
med de enkelte foreninger og med GL. Vi fortsætter således et samarbejde
med VUC-lederne og GL om mere præcise tal for elevernes veje efter
eksamen, og vi vil på egen hånd fortsætte med opfølgning på de konferencer
om eksamen og fremtidens kompetencer, Dialogforum har arrangeret, og med
planlægning af en hf-konference, som også var påtænkt i efteråret.
På sigt mener Gymnasieskolernes Rektorforening fortsat, at det er vigtigt, at
alle interessenter på det gymnasiale område finder nye samarbejdsformer for
at sætte fokus på indhold, eksamen og elevrelaterede emner, hvor rammer og
vilkår ændres ved overordnede økonomiske eller politiske beslutninger.
Kontakt: Jarl Damgaard
Evaluering af Almen Studieforberedelse
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført en evaluering af almen
studieforberedelse for Undervisningsministeriet. Evalueringen er baseret på en
spørgeskemaundersøgelse blandt lærere, der var censorer i AT i 2013, samt
opfølgende fokusgruppeinterview. Undervisningsministeriets omtale af
rapporten munder ud i en konklusion om, at der skal igangsættes en proces,
der fører frem til en tydeliggørelse af de eksisterende faglige mål i Vejledning
for AT i juli 2014 og eventuelt til justeringer i læreplanen for AT fra juli 2015.
Læs UVM’s pressemeddelelse om evalueringen her:
http://uvm.dk/Aktuelt/~/UVMDK/Content/News/Udd/Gym/2014/Feb/140206-Positiv-udvikling-i-AlmenStudieforberedelse.
Evalueringen kan læses på EVA’s hjemmeside via dette link:
http://www.eva.dk/projekter/2013/evaluering-af-almenstudieforberedelse/download-rapporten/evaluering-af-almenstudieforberedelse.
Kontakt: Jarl Damgaard og Mads S.B. Pedersen

Med venlig hilsen
Stine Mandrup Lund
Kommunikationsmedarbejder

