Nyt fra Sekretariatet (47/2014 )
Ændring af cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage
Ved en ændring af barselloven har en medmor fået samme ret til fravær og
dagpenge i forbindelse med barsel som en far. Et barns medmor kan være
moderens partner, registrerede partner eller ægtefælle af samme køn.
Finansministeriet og centralorganisationerne har som opfølgning på lovændringen ændret aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage (barselsaftalen)
således, at medmødre sidestilles med fædre i relation til orlov med løn og
pensionsoptjening i forbindelse med barsel, jf. vedlagte aftale. Medmødre har
samtidig fået ret til omsorgsdage.
En medmor er efter aftalen en ansat, der er registreret som medmor i henhold
til børneloven. En medmor skal efter anmodning dokumentere sit medmoderskab over for arbejdsgiveren.
Lovgivningen er sammen med barselsaftalen nærmere beskrevet i barselsvejledningen, som ligger på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside
www.modst.dk
Vejledningen vil blive revideret på grundlag af de nye regler om medmødre
samt de konsekvensrettelser, som lovændringen afstedkommer.
Cirkulæret har virkning fra 1. november 2014. Samtidig ophæves cirkulære
nr. 9258 af 9. juni 2008 om barsel, adoption og omsorgsdage (Perst. nr. 01408). Cirkulæret af 11. november 2014 (Modst.nr. 052-14) kan ses her:
http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Love%20regler%20og%20aftaler/Circul
ar/2014/~/media/Circular/2014/052-14.ashx
Kontakt: Marianne Larsen
Barselsberegner
Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en barselsberegner, som kan beregne
orlovsforløb i forbindelse med graviditet og barsel for ansatte, der er omfattet
af statens barselsaftale. Barselsberegneren kan ses her:
https://barsel.perst.dk/RMFrontend/Default.aspx?id=barsel1_5
Kontakt: Marianne Larsen
Organisering af arbejdsmiljøarbejdet
”Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet” er titlen på et nyt site, hvor man
kan få overblik over reglerne om arbejdsmiljø og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet. Det er Arbejdsmiljørådet, der er et fælles talerør for
arbejdsmarkedets parter, som i samarbejde med Videncenter for
Arbejdsmiljø, står bag lanceringen af sitet.
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/Viden-om-arbejdsmiljoe/amo/
Kontakt: Marianne Larsen
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Undervisningsministeriets toplederkonference forår 2015
Undervisningsministeriet har meddelt, at den femte toplederkonference for
rektorer afholdes den 12. marts 2015. Reserver allerede nu datoen i
kalenderen.
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach
Lidt om overenskomstsystemet, fagretslig behandling og lokale
lønforhandlinger
På efterårets kursus i Personalejura og overenskomster havde
Moderniseringsstyrelsen bl.a. et oplæg om overenskomstsystemet, fagretslig
behandling og lokale lønforhandlinger.
Oplægget er sammen med to pjecer om lokale lønforhandlinger lagt ud på
medlemssiderne under Regler og retningslinjer:
http://www.rektorforeningen.dk/Regler_og_retningslinjer.asp
Kontakt: Marianne Larsen
Ansøgningsfrist til den kombinerede ungdomsuddannelse
Undervisningsministeriet har på baggrund af henvendelser fra potentielle
ansøgere vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at give tilladelse til, at der
i de tilfælde, hvor man ikke kan nå at færdiggøre ansøgningen, alene
indsendes en foreløbig ansøgning inden den 24. november 2014 kl. 12.00, og
at institutionssamarbejdets endelige ansøgning skal være ministeriet i hænde
senest mandag den 1. december kl. 12.00
Ministeriet opfordre dog til, at så meget som muligt af ansøgningsmaterialet
indsendes senest den 24. november.
Kontakt: Mads S. B. Pedersen
International IB-Uddannelse
På baggrund af aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det
Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det
Konservative Folkeparti får flere gymnasier nu mulighed for at udbyde den
internationale gymnasieuddannelse IB (International Baccalaureate). Aftalen
betyder, at der bliver mulighed for, at op til 13 offentlige skoler kan
godkendes til at udbyde IB mod ti på nuværende tidspunkt.
For skoler, som ikke allerede har eller er tæt på at få en IBO-godkendelse, vil
ansøgningsproceduren blive ændret, så institutionen skal anmode
Undervisningsministeriet om en forhåndsgodkendelse forinden ansøgning til
IBO. For flere informationer: http://www.uvm.dk/~/UVMDK/Content/News/Udd/Gym/2014/Nov/141120-Flere-offentlige-skoler-kanudbyde-international-gymnasial-uddannelse
Kontakt: Mads S. B. Pedersen
Med venlig hilsen
Christian Hedegaard

