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Årsplan for Silkeborg Kommunes skolebestyrelser 2018/19 
Måned Dato Uge Emne 
August ? 34 Ordinært skolebestyrelsesmøde – høringssvar budget, se pkt. 1 
September 10. 37 Skolebestyrelseskursus kl. 17-21, se pkt. 2 
Oktober 23. 43 Dialogmøde med BUU, se pkt. 3 
November ? 47 Ordinært skolebestyrelsesmøde 
December - -  
Januar 14. 3 Temamøde for skolebestyrelser kl. 17-19 – måske: Opfølgning 

på forældretilfredshedsundersøgelsen, se pkt. 4 
Februar ? 8 Ordinært skolebestyrelsesmøde 
Marts 11. 11 Dialogmøde med BUU, se pkt. 3 
April 29. 18 Temamøde for skolebestyrelser kl. 17-19 – emne kommer, se 

pkt. 4 
Maj ? 21 Ordinært skolebestyrelsesmøde – (den obligatoriske 

trivselsmåling drøftes i marts/april/maj), se pkt. 5 
Juni - -  

 
Generelt: Denne årsplan indeholder for første gang 4 uger fordelt hen over 2018/19, hvor 
det foreslås at holde skolebestyrelsesmøde. Kun de to af dem har påført et generelt emne, 
men de øvrige kan blive anvendt i forbindelse med centralt udsendte 
udtalelser/høringer. Årsagen til tiltaget er et ønske om lettere at kunne planlægge fælles 
møder i de forpligtende fællesskaber. 
 
1. Høringssvar til budget 

Ifølge den overordnede tidsplan for budget 2019-22 sendes skitse til budgetforslagene i 
høring hos skolebestyrelserne i perioden 1. august-1. september 2018. Skoleafdelingen vil 
gerne have høringssvarene senest fredag den 24. august 2018 af hensyn til 
sagsfremstillingen. Derfor foreslås det at planlægge et skolebestyrelsesmøde i uge 34. 
 

2. Skolebestyrelseskursus i valgårene  
I de år, hvor der tiltræder nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer (dvs. lige år), afholder 
Skoleafdelingen et aftenkursus for skolebestyrelserne. Materiale fra det senest afholdte 
kursus kan ses på 
http://strategi.pbworks.com/w/page/63810960/Information%20for%20skolebestyrelsesme
dlemmer  
 

3. Dialogforum for Skoleområdet 
Møderne planlægges for hvert kalenderår, se i bilaget til udvalgets februar 2018-dagsorden 
(pga. valg): https://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-
2018/Boerne-og-Ungeudvalget/2018/5februar830 (Dialogforum-møderne udsendes i 
Outlook-aftale i februar/august). Deltagere fra skolen er skolebestyrelsesformand og 
skoleleder, jf. styrelsesvedtægtens https://skolestyrelse.silkeborgkommune.dk/Bilag/Bilag-
1-Overordnet-styring/1-02-Dialogforum-for-skoleomraadets-virksomhed.  
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4. To årlige temamøder  

er datosat i foråret 2019 (pga. skolebestyrelseskursus i september 2018). Temaer og 
indbydelser vil blive udsendt ca. 14 dage inden mødet, men samtlige 
skolebestyrelsesmedlemmer bedes sætte kryds i kalenderen. 

 
5. Trivselsmålingen 

Skolen gennemfører den lovpligtige trivselsmåling hvert år, og den bør fremlægges for 
skolebestyrelsen i forsommeren 2019. 

 
Børne- og Ungeudvalgets møder i 2018/19 
De ordinære udvalgsmøder fremgår af årsplanen, nævnt i pkt. 3, og de gennemføres 
sædvanligvis den første mandag i måneden. Se oversigten på 
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Politiske-udvalg/Moedeplan.  
Udvalgets dagsorden kommer på hjemmesiden knap en uge inden mødet, 
http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Boerne-og-
Ungeudvalget (og http://silkeborgkommune.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-
2019/Boerne-og-Ungeudvalget), beslutningsprotokollen kommer oftest dagen efter mødet. Det 
kan være relevant at lægge skolebestyrelsens møde i fast afstand før/efter BUU-møderne, 
f.eks. for at samle op på aktuelle beslutninger. 
 
Disse punkter er ikke på årsplanen i dette skoleår: 
• Udtalelse til kvalitetsrapport 

Der udarbejdes ikke en kommunal kvalitetsrapport i skoleåret 2018/19. 
• Skolebestyrelsesvalg  

Valgene gennemføres minimum hvert fjerde år, altid i det kalenderår, hvor et nyvalgt byråd træder 
sammen, og de forskudte valg gennemføres to år før/efter (dvs. 2020 næste gang). Vedr. afholdelse 
af skolebestyrelsesvalg, se styrelsesvedtægtens bilag 1.01, 
http://skolestyrelse.silkeborgkommune.dk/Bilag/Bilag-1-Overordnet-styring/1-01-Valg-til-
skolebestyrelsen. 

 
Planen ligger på Dialogforums hjemmeside, strategi.pbworks.com:  
http://strategi.pbworks.com/w/page/108637075/Aarsplanlaegning_i_skolebestyrelsen  
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