
 

 

 

 
 

  

 
     

Fra: Danske Gymnasier 
Til: Astrid Levin 
Emne: Nyt fra Sekretariatet 2/2015 
Dato: 9. januar 2015 14:10:05 

Vises din e-mail ikke korrekt? 
Se i browser 

Nyt fra Sekretariatet (2/2015) 
Digital Post 
Flere skoler har haft spørgsmål om anvendelse af Digital-Post løsningen. Sekretariatet
 har været i kontakt med Undervisningsministeriet om brug af Digital Post i forbindelse
 med elevernes overtrædelse af studie- og ordensreglerne, herunder kommunikation med
 forældre til elever under 18 år, og i forbindelse med optagelse af elever i gymnasiet. Der
 er på den baggrund udarbejdet et kort notat, som kan findes på 
www.danskegymnasier.dk/for-medlemmer/skoledrift under IT og Forvaltning. Åben
 notatet (pdf) 
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach eller Marianne Larsen 

Sikker mail 
Indeholder et elektronisk brev personoplysninger af fortrolig eller følsom karakter skal det i
 henhold til Persondataloven sendes via en sikker mailforbindelse. Fortrolige og
 følsommer oplysninger er f.eks. cpr. numre, oplysninger om væsentlige sociale
 problemer, etnicitet, strafbare forhold mv. Alle skoler bør have en sikker mailadresse, der
 kan håndtere personfølsomme forsendelser. 
Gymnasiefællesskabet i Roskilde, som administrerer censorbanken, har tilbudt at føre en
 opdateret liste over alle almene gymnasiers sikre mailadresser, som skolerne kan bruge
 som opslagsværk. 

Listen vil være tilgængelig på www.gymnasiefaellesskabet.dk/censorbank. Censorbanken
 kan pr. 1. januar 2015 modtage sikre mails på mailadressen: censorbank@GFadm.dk. 
Læs mere i gymnasiefællesskabets vejledning, der kan findes
 på www.danskegymnasier.dk/for-medlemmer/skoledrift under IT og Forvaltning. 
Åben vejledningen (pdf) 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gymnasiefællesskabet att. Astrid
 Gintberg Levin på mailadressen: Astrid.Gintberg.Levin@roskilde-gym.dk. 
Kontakt: Kirsten Overgaard Bach 

Vejledning om merarbejde – opdateret udgave 
Den 19. december 2014 har Moderniseringsstyrelsen udsendt en opdateret udgave af
 vejledningen. 
Vejledningen er nu udvidet med afsnit om begrundelse, håndtering af afspadsering og
 lærere på deltid. 
Vejledningen kan ses her: 
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http://www.danskegymnasier.dk/for-medlemmer/skoledrift/ 
Kontakt: Marianne Larsen 

Efter- og videreuddannelse 

Ledelse af teams, studieretninger og projekter - Kursusforløb 5 
Den 26. – 27 januar 2015
 

Den 25. februar 2015
 

Den 20. marts 2015
 

Den 23.- april 2015
 

Kursusdagene i januar afholdes på Comwell Grand Park i Korsør, hvorimod de øvrige
 kursusdage afholdes på de deltagende skoler. Skynd jer at få lavet en tilmelding, vi har
 nemlig fået udvidet fristen lidt, men absolut sidste chance for tilmelding er på onsdag. 
Tilmeld jer nu på: http://www.comwell.dk/tilmelding. 

Lyst til ledelse 
Modul 1: den 3. – 4. februar 2015 
Modul 2: den 28. – 29. april 2015 
Begge moduler afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle. Også her har vi fået udvidet
 tilmeldingsfristen så skynd dig at få lavet en tilmelding på: 
http://www.comwell.dk/tilmelding. 
Læs mere om kurserne på danskegymnasier.dk 

Kontakt: Karina Vittarp Gøling eller Kirsten Overgaard 

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse – kort tilmeldingsfrist! 
Kurset henvender sig til nye ledere med ansvar for arbejdsmiljøet og nyvalgte
 arbejdsmiljørepræsentanter. Kurset udbydes i samarbejde med GL-E og afholdes i
 Nyborg. Tilmelding skal ske hurtigst muligt og senest den 22. januar 2015. Tilmelding
 skal ske på GLs hjemmeside via dette link: http://www.gl.org/GLE/Sider/Hjem.aspx 
Kontakt: Marianne Larsen 

Nyt fra Udvalget for Pædagogiske Ledere 
PL-udvalget er godt i gang med at forberede årsmødet for pædagogiske ledere den 25-27
 februar 2015. I den forbindelse har vi haft et møde med Annegrete Larsen (UVM) og
 Morten Aronsson Olsson (Eksamenskontoret). 
Kontorchef Annegrete Larsen informerede om ministeriets arbejde omkring regeringens
 gymnasieudspil, kvalitet og faglighed, de kommende forsøgsmuligheder og
 læringskonsulenternes rolle. Morten Aronsson Olsson fra eksamenskontoret orienterede
 om, hvor langt man er med planerne omkring digital aflevering og - udlevering. Alt
 sammen emner de kommer ind på i deres oplæg på PL-årsmødet. 

Integrationen i Danske Gymnasier fungerer fortrinligt, og vi bliver i PL-udvalget inviteret til
 at sidde med i flere og flere udvalg; vi er bl.a. repræsenteret i følgende udvalg: hf-
udvalget, it-udvalget, efteruddannelses-udvalget, kvalitetsudvalget, 
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 internationaliseringsudvalget. 

På næste PL-mødet vil vi lægge sidste hånd på årsmødet og den fremtidige rekruttering til
 PL-udvalget. Godt nytår til alle 
Karin Ravn Gade, formand for PL-udvalget 

Navigation på danskegymnaiser.dk 
Det lader til, at de besøgende på Danske Gymnasiers nye hjemmeside har taget siden til
 sig. Antallet af besøgende stiger stødt, og vigtigst af alt, bliver indholdet på den nye
 hjemmeside læst og brugt. 

Har du haft problemer med at finde indhold på hjemmesiden kan du i læse denne korte
 guide, som har afhjulpet de fleste problemer med navigation på danskegymnasier.dk 

Har du yderligere spørgsmål til indhold eller navigation på danskegymnasier.dk, er du
 velkommen til at skrive til kom@danskegymnasier.dk eller ringe til sekretariatet. 
kontakt: Christian Hedegaard 

Send nyhedsbrev til ven 

Copyright © 2015 Danske Gymnasier, All rights reserved. 
Du modtager denne mail, da du er registreret som modtager af Danske Gymnasiers "Nyt fra Sekretariatet" 

Kontakt Danske Gymnasier: 
Danske Gymnasier 
Ny Vestergade 13, stuen 
København K 1471 
Denmark 

Add us to your address book 

Frameld nyhedsbrev Opdater abonnementsindstillinger 

This email was sent to rgagl@roskilde-gym.dk 
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences 
Danske Gymnasier · Ny Vestergade 13, stuen · København K 1471 · Denmark 
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