Nyt fra Sekretariatet (11/2014 )
Spørgeskema om søgetal 2014
Rektorforeningen har i dag udsendt et spørgeskema om søgetal 2014 pr. mail.
Da vi har brug for det samlede overblik over landets søgetal, vil vi meget
gerne have jeres svar hurtigst muligt. Svarfristen for undersøgelsen er derfor
mandag den 17. marts klokken 12.00.
På forhånd mange tak for hjælpen.
Kontakt: Kirstine Kjemtrup
Pædagogisk faglig koordinator – skabelon til ansættelsesbrev
Der er nu udarbejdet en skabelon til ansættelsesbrev for en pædagogisk faglig
koordinator, som kan ses på rektorforeningens medlemssider > Skoledrift >
Skabelon. Se mere her: www.rektorforeningen.dk/Skabelon.asp
Kontakt: Marianne Larsen
Oplæg om den ny Offentlighedslov
Undervisningsministeriet afholder to temamøder om den ny offentlighedslov.
Invitationen er sendt ud i denne uge. Møderne finder sted:


Tirsdag den 8. april 2014
kl. 10.00 – 13.00 i København på KVUC



Torsdag den 10. april 2014
kl. 13.00 -16.00 i Århus på Århus Statsgymnasium

Arrangementerne er tilrettelagt for ledere og medarbejdere ved
ungdomsuddannelsesinstitutionerne i samarbejde med lederforeningerne.
Tilmelding kan ske via Danske Erhvervsskolers hjemmeside via dette link:
http://danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/arrangementer/arrangementbeskrivel
se/article/oplaeg-om-offentlighedslov/
Der vil især være fokus på aktindsigt, herunder pressen, tillidsrepræsentanter
og forældres adgang til indsigt i skolens forvaltningsvirksomhed.
Tilmeldingsfrist den 28. marts 2014.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach og Marianne Larsen
Gymnasieforskning
Det næste nummer af magasinet Gymnasieforskning er netop sendt til tryk og
udkommer den 20. marts. I kan se frem til artikler om blandt andet
innovation, ny skriftlighed og evidens.
Her kan i læse Lars Qvortrups bud på, hvad evidensbaseret undervisning kan
betyde i gymnasiet. Følg med på hjemmesiden: www.gymnasieforskning.dk
eller via rektorforeningen hjemmeside: www.rektorforeningen.dk/analyser.asp
Kontakt: Stine Mandrup Lund
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Politikens Undervisningspris
Politiken sætter igen i år fokus på de gode lærere og den gode undervisning
med Politikens Undervisningspris.
Fortæl om Politikens Undervisningspris i dit netværk og indstil kandidater på
www.politiken.dk/undervisningspris, hvor du også kan læse mere om prisen.
Kontakt: Stine Mandrup Lund

Med venlig hilsen
Stine Mandrup Lund
Kommunikationsmedarbejder

