Nyt fra Sekretariatet (6/2014)
Velkommen i foreningen
Velkommen til Jette Rygaard Poulsen fra Vesthimmerlands Gymnasium og HF
som pr. 1. februar 2014 er tiltrådt som ny rektor.
Kontakt: Karina Gøling
Resultat af medlemsundersøgelse 2014
Først og fremmest tak til alle der har besvaret medlemsundersøgelsen
vedrørende skolens ledelse, skolens ønske til administrative fællesskaber,
skolens tilfredshed med Rektorforeningens arbejde mm.
Hovedkonklusionerne på undersøgelsen kan findes på medlemssiderne på
følgende link: http://www.rektorforeningen.dk/Medlemsundersogelser.asp
Foreningen følger op på besvarelserne og vender tilbage, når der er nyt om
dette.
Kontakt: Kirstine Kjemtrup
Regionsmøder – sæt allerede nu kryds i kalenderen
Foreningen kommer rundt i regionerne til dialogmøder i marts. Formålet er at
styrke dialogen om aktuelle udfordringer i gymnasiesektoren, ligesom det er
tanken, at møderne skal bidrage til at understøtte bestyrelsens videre
arbejde. Invitationen udsendes sammen med mødedatoerne i særskilt mail i
dag, og tilmeldingen skal ske elektronisk ved at benytte det link, som I finder
i mailen.
Vel mødt!
Kontakt: Marianne Larsen og Mads Sylvest Bybæk Pedersen
Overnatning i forbindelse med ledelseskonferencen 2014
Årets ledelseskonference finder, som tidligere udmeldt, sted mandag den 31.
marts på SAS Radisson i København. I den forbindelse er det lykkedes
sekretariatet at få en god pris på 795 kr. pr. værelse på overnatninger fra den
30. marts til og med tirsdag den 1. april. Ønsker du og dit ledelsesteam at
overnatte på SAS Radisson op til eller efter ledelseskonferencen, kan I booke
via dette link: http://www.radissonblu.com/bookingentrance?language=en&sitaCode=CPHZA&adults_room1=1&rooms=1&childre
n_room1=0&arrival=30/03/2014&departure=01/04/2014&paccode=GYM
Kontakt: Karina Vittarp Gøling
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Ministerielle kvalitetsudviklingstiltag
De kommende tre ministerielle tiltag har som formål at understøtte og
fremme kvalitetsudviklingen i sektoren med de nye muligheder, som OK 13
afstedkommer.
De tre tiltag er:
 Tværgående ledelsesudviklingsprogram (Toplederkonferencen for
rektor/forstander/direktør)
 Skoleudvikling I Praksis (Mellemledere og lærere)
 Læringskonsulenter til de gymnasiale uddannelser
Tværgående ledelsesudviklingsprogram
Initiativet er målrettet de enkelte institutioners topleder
(rektor/forstander/direktør) og der er kick-off konference den 4. marts 2014.
På konferencen vil der være plenum oplæg og arbejde i de på forhånd
nedsatte netværk på tværs af ungdomsuddannelserne. Det samlede forløb
kommer til at bestå af fire konferencer, hvor netværksmøderne også finder
sted.
Ministeriet har oplyst, at de snarest udsender invitation med program.
Skoleudvikling I Praksis (SIP)
Kurserne omfatter fire kursusdage, som arrangeres af
Undervisningsministeriet. Kurserne er henvendt til alle institutioner med
gymnasiale uddannelser. Fra hver skole deltager fire personer (to
ledelsesrepræsentanter og to medarbejdere) og det er forventningen, at de
deltager i alle fire kurser.
Formålet er at understøtte skolernes arbejde med kvaliteten af elevernes
læring
og
har
følgende
omdrejningspunkter;
elevernes
udbytte,
lærersamarbejde
og
undervisningsformer,
nye
tilrettelæggelser
af
skolehverdagen og kvalitetsløft på institutionsniveau gennem dialogbaseret
udviklingsforløb på den enkelte institution.
Den endelige invitation med program og praktiske oplysninger forventes at
blive udsendt ca. den 10. februar 2014.
I kan læse mere på følgende link:
http://www.rektorforeningen.dk/files/Intranet/Skoledrift/Skoleudvikling_i_pra
ksis_SIP.pdf
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Læringskonsulenter til de gymnasiale uddannelser
For at understøtte kvalitetsudviklingen i sektoren og på de enkelte skoler
opretter Undervisningsministeriet et midlertidigt nationalt korps bestående af
læringskonsulenter. Korpset skal bistå med at gennemføre SIP-projektet samt
give enkeltinstitutionerne målrettet vejledning om kvalitetsudvikling.
Læringskonsulenterne skal vejlede ledere af institutioner med gymnasiale
uddannelser, uddannelsesledere, teamledere og lærere om udviklingen af
undervisningens organisering, undervisningspraksis, elevernes
studiekompetence, skolernes forandringsprocesser og læringsledelse samt
formidle viden om hvad der fungerer til skolerne.
Kontakt: Mads S. B. Pedersen eller Kirsten Overgaard Bach
Med venlig hilsen
Stine Mandrup Lund
Kommunikationsmedarbejder

