Nyt fra Sekretariatet ( 8/2014 )
Velkommen i foreningen
Velkommen til Mette Jespersen fra Randers HF og VUC som pr. 1. februar
2014 er tiltrådt som ny rektor.
Kontakt: Karina Vittarp Gøling
Regionsmøder
– HUSK at sidste frist for tilmelding er torsdag den 27. februar 2014
Invitationen blev udsendt i særskilt mail den 6. februar 2014. Tilmeldingen
skal ske elektronisk ved at benytte det link, som I finder i mailen.
Vel mødt!
Kontakt: Marianne Larsen og Mads Sylvest Bybæk Pedersen
Afgørelser om studieinaktivitet i forhold til SU
Flere skoler har efterspurgt hjemmelsgrundlaget for afgørelser om
studieinaktivitet i forhold til elevens ret til at få SU herunder elevens mulighed
for at klage over skolens afgørelse.
Når en elev erklæres studieinaktiv, sker det med hjemmel i SU-loven og SUbekendtgørelsen. SU- bekendtgørelsens § 2 definerer begrebet studieaktivitet.
Det er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, der træffes, og eleven skal
derfor partshøres, inden endelig afgørelse træffes.
I den endelige afgørelse skal der gives klagevejledning. Klagevejledningen kan
eksempelvis formuleres således: ” Du kan klage over denne afgørelse inden 4
uger fra dags dato. Klagen skal stiles til Styrelsen for Videregående
Uddannelser, men sendes her til XX-gymnasium, der videresender klagen
sammen med skolens udtalelse i sagen. Du vil modtage en kopi af
fremsendelsesskrivelsen til styrelsen og skolens udtalelse i sagen”.
Hjemlen til klageadgang findes i SU-lovens § 42 og SU-bekendtgørelsens §
74. Se bekendtgørelsen via dette link:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144502.
Vær opmærksom på, at afgørelsen om studieinaktivitet i forhold til SU er en
selvstændig afgørelse, der kan have sammenhæng til andre afgørelser om
fravær, der træffes i henhold til bekendtgørelsen om studie- og ordens regler.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Ny partnerskabsaftale om indkøb
Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet (FIVU) samt
SKI har pr.1. januar 2014 fornyet Partnerskabsaftalen om indkøb. Aftalen
løber i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2017.
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Læs mere på Undervisningsministeriets
hjemmeside:http://www.uvm.dk/Administration/Drift-afinstitutioner/Indkoeb-paa-uddannelsesinstitutioner
og på Rektorforeningens Medlemssider> Skoledrift>Indkøb.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Nye regler for sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler
I ”Nyt fra Sekretariatet” nr. 41 i 2013 omtalte vi lovændringer i
institutionslovene om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i
forbindelse med udbud på visse selvejende institutioner under
Undervisningsministeriet. Loven blev vedtaget og der er nu udstedt en
bekendtgørelse, der trådte i kraft pr. 15. januar 2014 med virkning for
udbudsforretninger, hvor anmodning om optagelse i EU-Tidende fremsendes
efter den 1. januar 2014. Bekendtgørelsen kan findes via dette link:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161298
Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside via dette link:
http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVMDK/Content/News/Udd/Gym/2014/Jan/140120-Nye-regler-for-socialeklausuler-om-uddannelses-og-praktikaftaler
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Nye tærskelværdier i EU-udbudsdirektiverne pr. 1. januar 2014
Tærskelværdierne i EU-udbudsdirektiverne er ændret med virkning fra
1. januar 2014. Find de ændrede tærskelværdier på udbudsportalen via dette
link: http://www.udbudsportalen.dk/Ret-og-regler/Tarskelvardier-for20122013/. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har lavet en vejledning til,
hvordan man beregner et indkøbs værdi. Se vejledningen ”Tærskelværdier og
kontraktberegning for aftaler om varer og tjenesteydelser”, via dette link:
http://www.kfst.dk/IndholdKFST/Publikationer/Dansk/2013/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2013/20
140107%20Vejledningkontraktbregning%203%20udgave%202014.pdf
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Med venlig hilsen
Stine Mandrup Lund
Kommunikationsmedarbejder

