Nyt fra Sekretariatet (23/2014 )
Kursuskatalog for efterår 2014 udsendt
Der er i denne uge blevet udsendt 5 eksemplarer af kursuskataloget til hver
skole. Kursuskataloget er denne gang halvårligt og indeholder således kun
ledelsesudviklingstilbud for efteråret 2014.
Vær opmærksom på tilmeldingsfristerne, der fremgår af kataloget.
Kursussæsonen starter allerede i slutningen af august/ begyndelsen af
september med tilmeldingsfrister medio/ultimo august, så det er en god ide at
kigge på det inden ferien. Tilmelding sker via dette link:
www.comwell.dk/tilmelding
Tilmelding til kurset: ”Styrk arbejdet i bestyrelserne” sker via dette link:
http://www.rektorforeningen.dk/default.asp?Id=351
Kurserne ”Ledelse i Praksis”, ”Ledelse og udvikling af skole-it-strategi” sker
ved henvendelse til Forum 100%. Læs mere herom i kursuskataloget.
http://www.rektorforeningen.dk/files/kursuskatalog_2014_web.pdf
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Abonnement hos Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)
SKI er overgået til ny abonnementsstruktur, hvor gymnasierne enkeltvis
betaler for et uddannelsesabonnement på 1200 kr. ekskl. moms årligt.
Tidligere havde Rektorforeningen et koncernabonnement, men den ordning er
afskaffet. SKI sender i øjeblikket fakturaer ud til de gymnasieskoler, der
tidligere var oprettet via koncernabonnementet. Spørgsmål vedr.
abonnementet rettes til SKI’s kundeservice, ligesom gymnasierne hver for sig
skal oprette brugere på SKI’s hjemmeside www.SKI.dk.
Rektorforeningen kan således ikke længere hjælpe ved oprettelse af brugere
på de enkelte gymnasier.
Der kan læses mere om abonnementsstrukturen i Nyhedsbrevet fra
Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet og SKI, der
kan findes via dette link:
http://www.ski.dk/SiteCollectionDocuments/MBU/Nyhedsbrev_%202_2014.pd
f
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach eller Karina Vittarp Gøling
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Nyt fra Moderniseringsstyrelsen
Den 4. juni 2014 har Moderniseringsstyrelsen lanceret en temahjemmeside
med fokus på lærernes nye arbejdstidsregler, som kan findes på adressen
www.modst.dk. Her findes alle de vejledninger og cirkulærer, som er
relevante i forbindelse med overgangen til de nye regler, og siden vil løbende
blive opdateret med nye vejledninger, voldgiftsafgørelser og andet relevant
materiale.
Samtidig har styrelsen søsat et særligt nyhedsbrev – Nyt om
undervisningsområdet – som fremover vil blive udsendt i anledning af
cirkulæreændringer, offentliggørelse af vejledninger eller andre nyheder, som
er relevante i forbindelse med undervisningsområdet.
Se mere om nyhederne i linket nedenfor, hvor der også kan ske tilmelding til
nyhedsbrevet:
http://www.modst.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen
/Nye-cirkulaerer-om-arbejdstid-for-laerere-og-ny-temaside-med-fokus-paalaerernes-nye-arbejdstidsregler
Kontakt: Marianne Larsen
Rektorforeningen på Folkemødet 2014
Igen i år er Rektorforeningen repræsenteret på Folkemødet på Bornholm.
Vores formand er flittigt efterspurgt i flere uddannelsespolitiske debatter og
Rektorforeningen er selv med til at afholde to af dem.



Uddannelse uden dannelse? Fredag den 13. juni, kl. 16.00 – 17.00
Vi har en global dagsorden har du? Lørdag den 14. juni kl. 10.00 –
10.45

Vi opfordrer til at komme forbi og deltage aktivt i debatten, hvis skolen har
repræsentanter på Bornholm i perioden. Se det fulde program for Folkemødet
2014 her: http://kalender.brk.dk/event/list/2014
Kontakt: Stine Mandrup Lund
Med venlig hilsen
Christian Hedegaard
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