Nyt fra Sekretariatet (32/2014)
Nye rektorer
Som starten på et nyt skoleår kan vi sige velkommen til følgende nye
rektorer:




Mette Trangbæk Hammer, Greve Gymnasium
Michael L. Bruus, Maribo Gymnasium
Kristian Jacobsen, Sorø Akademi (tidl. Rektor på Helsingør Gymnasium)

Vi ser frem til et godt samarbejde.
Kontakt: Karina Gøling
Nye regler på vejledningsområdet
Der er udstedt fem nye bekendtgørelser på vejledningsområdet som en del af
reformen af erhvervsuddannelserne. Det drejer sig om følgende:
- Bekendtgørelse om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden
aktivitet
- Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og
erhverv
- Bekendtgørelse om uddannelsesparathed, uddannelsesplaner og
procedurer
- Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til
ungdomsuddannelserne
- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ungdomsuddannelse
for unge med særlige behov.
Vær særligt opmærksom på at det bliver obligatorisk at deltage i
introduktionskurser til ungdomsuddannelser for folkeskolens og
ungdomsskolens elever i 8 klasse. Introduktionskurserne skal omfatte mindst
en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse. Eleverne kan
derudover introduceres til almengymnasiale uddannelser.
Bekendtgørelserne kan findes på følgende link:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/~/UVMDK/Content/News/Udd/Erhvervs/2014/Jul/140707-Nye-regler-paavejledningsomraadet
Kontakt Mads S. B. Pedersen
Tilmeldingsfrister til seminarer og kurser i efteråret
Den 19. august er frist for tilmelding til:
Realisering af strategien – kursus for ledelsesteam
Kurset er for gymnasiets ledelsesgruppe, der skal arbejde med udvikling og
implementering af en strategisk indsats. Der er plads til ledelsesgrupper fra to
skoler på kurset.
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Ledelse af teams, studieretninger og projekter – forløb 2 og 3
Kurset er for gymnasielærere, der har funktioner som teamledere,
studieretningsledere/koordinatorer eller projektledere, og som ønsker at
styrke ledelseskompetencerne i arbejdet.
Den 26. august er frist for tilmelding til:
Kursus for nye rektorer og vicerektorer
Kurset er for nye rektorer og vicerektorer, der er tiltrådt inden for det sidste
år eller som tiltræder snarest. På kurset kommer vi rundt i ledelsesarenaen
som rektor og vicerektor for en gymnasial uddannelsesinstitution, og der er
mulighed for at danne netværk med andre nyudnævnte ledere.
Lyst til ledelse
Kurset henvender sig til gymnasielærere, som har mod på at blive udfordret
på, hvad ledelse egentlig kræver og har lyst til at afklare, om man har lyst til
at gøre ledelse til en karrierevej.
Tilmelding sker på konferencestedet Comwell’s hjemmeside via dette link:
http://www.comwell.dk/tilmelding
Den 28. august er frist for tilmelding til:
Styrk arbejdet i bestyrelsen
Der er tale om et halvdags seminar tilrettelagt i samarbejde med
Bestyrelsesforeningen som et Gå-hjem møde for gymnasiets
bestyrelsesformand og næstformand samt rektor og den souschef, der bistår i
arbejdet med sekretariatsbetjening af bestyrelsen.
Tilmelding sker på sekretariatets medlemssider via dette link:
http://www.rektorforeningen.dk/default.asp?id=351
Læs mere om kurserne i kursuskataloget, der blev udsendt i juni måned, og
som kan findes elektronisk her:
http://www.rektorforeningen.dk/files/kursuskatalog_2014_web.pdf
Hurtigst muligt i august er der mulighed for tilmelding til:
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse
Kurset henvender sig til nye ledere med ansvar for arbejdsmiljøet og nyvalgte
arbejdsmiljørepræsentanter. Kurset udbydes i samarbejde med GL-E, og
havde frist den 1. august. Der er fire ledige pladser på kurset.
Tilmelding sker på GLE’s hjemmeside via dette link:
http://www.gl.org/GLE/skoleorg/Sider/default.aspx
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
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Digitalisering af de skriftlige prøver – XIT-projektet
Som led i den fælles offentlige digitaliseringsstrategi arbejder Styrelsen for itog læring, UNI-C, med udvikling af et centralt eksamenssystem, XIT, for de
gymnasiale uddannelser. Målet er at sikre en prøveafvikling, der giver alle
elever og kursister på ungdomsuddannelserne lige vilkår, forudsigelighed og
tryghed og som samtidig tilgodeser behovet for styring med data, proces og
sikkerhedsprocedurer. Det er et omfattende projekt, der skal godkendes i
Statens it-råd og derefter i udbud.
Lederforeningerne for ungdomsuddannelserne holdes løbende orienteret om
projektet i en Institutionsfølgegruppe. Ud over Institutionsfølgegruppen er der
nedsat to arbejdsgrupper: En teknikergruppe og en implementeringsgruppe,
hvor der deltager repræsentanter med kendskab til henholdsvis
institutionernes it-miljøer og eksamensplanlægning.
Der er planlagt følgende indfasningsmodel for projektet:
 Fra sommeren 2016: Aflevering, plagiatkontrol og
bedømmelse/karaktergivning
 Fra sommeren 2017: Mulighed for distribution
Forinden testes systemet og et antal institutioner og fag udvælges til
testforløbet.
Læs mere om digitalisering af de skriftlige prøver på de gymnasiale
uddannelser på UNI-C’s hjemmeside via dette link:
http://www.uni-c.dk/Tjenester/Test-proever-og-eksamen/Digital-eksamen-igymnasiet
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Med venlig hilsen
Christian Hedegaard

