vil blive sendt ud i uge 37, og umiddelbart
herefter vil der blive åbnet for tilmelding.
Programmet vil blive sendt til alle skoler på mail
og selvfølgelig direkte på mail til dig som
medlem.

Nyhedsbrev
September 2017
Kære alle

Jeg håber, I alle har haft en rigtig god og
velfortjent ferie.

Der er taget hul på det nye skoleår, og den første
hektiske tid er overstået. Hverdagen er atter ved
at indfinde sig for os alle på skolerne. Og
forhåbentlig også for dig.

Landsmøde 2017
Afholdes den 6 - 7. november 2017 på Hotel
Nyborg Strand. Overskriften i år er: FAGLIGHED I
Administrationen.
Vi er i bestyrelsen fuldt ud klar over, at
studieretningsklasserne som følge af den nye
gymnasiereform starter op lige præcis på samme
tidspunkt som vores landsmøde. Det berører
selvfølgelig en stor del af jer, som arbejder med
elevadministration på gymnasierne. Det er rigtig
ærgerligt, men der er desværre bare så lidt, vi kan
gøre. Datoerne for afholdelse af landsmødet kan
ikke bare flyttes, dels fordi det kræver en
vedtægtsændring dels fordi reservationstiden for
værelser og mødelokaler på Nyborg Strand er op
mod 5 år. Vi håber dog, at det gode forberedende
arbejde, som I udfører, gør at skolen kan klare sig
uden jer i et par dage.
I forbindelse med vores bestyrelsesmøde den 1.
september vil de sidste brikker omkring
landsmødet falde på plads og programmet blive
udarbejdet. Vi forventer at program og invitation

Da vi har erfaret, at nogle skoleledere ikke
mener, at det er vigtigt, at det administrative
personale deltager i landsmødet/kurser m.m., vil
jeg igen i år, sammen med invitationen, sende et
personligt brev til skolelederne, hvor jeg gør
opmærksom på, hvor stort et udbytte I/skolen får
for relativt få penge.
Tilmelding vil igen i år ske via Safeticket. For at
hindre forvirring om man har et gældende
medlemskab, samkører vi medlemslister med
tilmeldingssiden. Man skal derfor være
registreret som medlem for at kunne tilmelde sig.
Har du en kollega, som endnu ikke er medlem –
og som vil deltage på landsmødet - så er det en
rigtig god ide, at vedkommende straks skriver til
Gitte Bjørn på mail: gi@randershfvuc.dk og
melder sig ind.
Vi synes selv, at det igen er lykkedes os at
sammensætte et bredt og aktuelt program, som
vi glæder os til at præsentere jer for.
Vi oplever både i form af evalueringerne og jeres
mundtlige tilbagemeldinger, at det giver rigtig
god mening at gentage succesen med workshops.
Vi har derfor igen i år forsøgt, at få arrangeret et
bredt panel af workshops, så vi forhåbentligt
rammer lige præcis jeres arbejdsfelt og
interesser. Det krydrer vi med faglige oplæg, som
gerne skal ramme bredt.
For de af jer, som besøger vores Facebookside,
har vi i år som noget nyt, løftet sløret lidt for,
hvilke workshops landsmødet vil byde på – jeg
håber I synes om det.

Generalforsamlingen
Indkaldelse til generalforsamling, vil blive
udsendt senest 3 uger før afholdelse. Som jeg har
omtalt i de seneste nyhedsbreve, er bl.a.
formandsposten på valg. Desværre har jeg ikke
modtaget nogen henvendelser, men håber stadig
på, at der blandt jer er en, som vil tage over.
Jeg vil slutte af med at ønske jer alle en rigtig god
eftersommer og på snarligt gensyn.
Mange hilsner
Britta Matthiesen
Formand

