Nyt fra Sekretariatet (34/2014 )
Mere om merarbejde
Efter sommerferien har GL kontaktet flere skoler og bedt dem om lister med
navne på de lærere, som har fået udbetalt merarbejde samt beløbets
størrelse. Sekretariatet har rådgivet skolerne til ikke at udlevere
oplysningerne på personniveau, medmindre GL henvender sig på vegne af et
medlem. I stedet kan man vælge kun at udlevere oplysninger om antallet af
lærere samt det samlede beløb for merarbejde, hvilket vurderes som et
passende informationsniveau i forhold til samarbejdsaftalen.
Sekretariatet modtager for tiden en del henvendelser fra skoler, som bliver
mødt med krav om merarbejdsbetaling, som udelukkende baseres på
tidsregistreringen. Det er i den sammenhæng vigtigt at understrege, at
ledelsen i forbindelse med den løbende godkendelse alene anerkender det
registrerede tidsforbrug. Der er derimod ikke taget stilling til, hvorvidt timerne
skal honoreres efter merarbejdsreglerne. Denne vurdering foretages først i
forbindelse med årsopgørelsen, hvor ledelsen har et samlet overblik over
arbejdets omfang og art indenfor den samlede normperiode (årsnormen).
De deltaljerede regler om merarbejde er beskrevet i Moderniseringsstyrelsens
vejledning af den 18. juni 2014 og sekretariatet kan naturligvis kontaktes for
råd og vejledning om reglerne.
Vejledningen kan ses her:
http://www.rektorforeningen.dk/files/Intranet/OK13/Vejledning_merarbejde_
gymnasiet_MS.pdf
Kontakt: Marianne Larsen
Gymnasiale læringskonsulenter
Vær opmærksom på at Undervisningsministeriet i forsommeren har ansat
gymnasiale læringskonsulenter. De tilbyder at vejlede ledere af institutioner
med gymnasiale uddannelser om udvikling af undervisningens organisering,
undervisningspraksis, organisationsudvikling, forandringsprocesser og
læringsledelse mm.
Du kan læse mere om de gymnasiale læringskonsulenter på følgende link:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fakta-omgymnasiale-uddannelser/L%c3%a6ringskonsulenter
Kontakt Mads S. B. Pedersen
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Kursustilbud
Ledelse af teams, studieretninger og projekter
Der er nu fuldt deltagerantal på 1., 2. og 4 forløb af dette nye kursus. Der er
stadig mulighed for at tilmelde sig 3. forløb frem til på tirsdag den 26.
august 2014.
Realisering af strategien
Der er stadig plads til en ledelsesgruppe på kurset ”Realisering af strategien”
den 8. – 9. september. Henvendelse kan ske til Karina Vittarp Gøling på
kvi@rektorforeningen.dk hurtigst muligt.
Kursus for nye rektorer og vicerektorer
Det er muligt at tilmelde sig kursus for nye rektorer og vicerektorer den 23. –
25. september frem til den 26. august 2014.
Lyst til ledelse
Det er nu muligt at tilmelde lærere, der ønsker at blive afklaret i forhold til en
kommende ledelseskarriere frem til den 26. august 2014.
Tilmelding til kurserne sker via dette link: http://www.comwell.dk/tilmelding.
Styrk arbejdet i bestyrelsen: Gå-hjem møder for nye bestyrelser og
rektorer
Der er nu mulighed for tilmelding til Gå-hjem møderne frem til den 28.
august via Rektorforeningens hjemmeside
http://www.rektorforeningen.dk/default.asp?id=351
Kontakt: Karina Vittarp Gøling eller Kirsten Overgaard Bach

Med venlig hilsen
Stine Mandrup Lund
Kommunikationsmedarbejder

