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Årsplan for Silkeborg Kommunes skolebestyrelser 2019/20 
 
Måned Dato Uge Emne 
August ? 34 Ordinært skolebestyrelsesmøde – høringssvar budget, se pkt. 1 
September - - Anbefaling: Skolebestyrelsen drøfter egen trivselsmåling fra 

skoleåret 2018/19 (forsinket fra ministeriel side, drøftes normalt i 
foråret)  

Oktober 22. 43 Dialogmøde med BUU, se pkt. 2 
November ? 47 Ordinært skolebestyrelsesmøde. Beslutning om fleksibel 

sommerferiepasning i SFO'en, se pkt. 3. 
December - - Anbefaling: Skolebestyrelsen drøfter skolens egen kvalitetsrapport, 

se pkt. 4 
Januar - -  
Februar ? 8 Ordinært skolebestyrelsesmøde, udtalelse til den kommunale 

kvalitetsrapport for 2018/19, se pkt. 4 
Marts 9. 11 Dialogmøde med BUU, se pkt. 2.  

Ved forskudt valg på skolen, nedsæt valgbestyrelse, se pkt. 5 
April - -  
Maj ? 21 Ordinært skolebestyrelsesmøde – (den obligatoriske trivselsmåling 

drøftes i april/maj, afhængig af ministeriets beslutning), se pkt. 6 
Juni - -   

 
Generelt: Denne årsplan indeholder atter 4 uger fordelt hen over 2019/20 (34-47-8-21), hvor 
det foreslås at holde skolebestyrelsesmøde. Der er påført emner, som den enkelte skolebestyrelse 
skal drøfte/reagere på. Desuden kan centralt udsendte udtalelser/høringer tilpasse svarfristerne til 
disse fire møder. Årsagen til dette element i årsplanen er et ønske om lettere at kunne planlægge et 
eller flere fælles møder i de forpligtende samarbejder (se styrelsesvedtægtens bilag 2.04).  
  
1. Høringssvar til budget 

Ifølge Skoleafdelingens tidsplan for budget 2020-23 sendes skitse til budgetforslagene i 
høring hos skolebestyrelserne i perioden 1.-23. august 2019, hvor høringssvarene af hensyn til 
sagsfremstillingen skal indsendes. Det foreslås at planlægge et skolebestyrelsesmøde i uge 34. 
  

2. Dialogforum for Skoleområdet 
Møderne planlægges for hvert kalenderår, se i bilaget til Børne- og Ungeudvalgets 
beslutningsprotokol for december 2018 (Dialogforum-møderne udsendes i Outlook-aftale i 
februar/august). Deltagere fra skolen er skolebestyrelsesformand og skoleleder, jf. 
styrelsesvedtægtens kapitel 5, § 23.  
  

3. Fleksibel sommerferiepasning i SFO'en 
Se styrelsesvedtægtens bilag 4.05, Skoleafdelingen skal have besked om skolebestyrelsens 
beslutning hvert år. 

 
4. Kvalitetsrapport 

Der udarbejdes kvalitetsrapporter med data fra skoleåret 2018/19, se styrelsesvedtægtens bilag 
1.09. Skolens kvalitetsrapport skal behandles på et skolebestyrelsesmøde i efteråret 2019. 
Desuden kan skolebestyrelsen indsende en udtalelse til Silkeborg Kommunes samlede 
kvalitetsrapport, som sendes til udtalelse i januar 2020. 

 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-2-Skolestruktur/2-04-Forpligtende-samarbejder
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2019/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Boerne-og-Ungeudvalget/2018/3december830
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2019/Dagsordener-og-beslutninger-2018/Boerne-og-Ungeudvalget/2018/3december830
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Styrelsesvedtaegt/Kapitel-5-Dialogfora-paa-skoleomraadet
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-4-Skolefritidsordning-SFO/4-05-Aabningstider-moduler-og-foraeldrebetaling
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-1-Overordnet-styring/1-09-Kvalitetsrapport
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-1-Overordnet-styring/1-09-Kvalitetsrapport


 
 

 
 

Side 2 

5. 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 med link til mulig 
tidsplan.  
NB: BUU drøfter muligheden for 2-årige valgperioder i løbet af efteråret 2019. 

 
6. Trivselsmålingen 

Skolen gennemfører hvert år den lovpligtige trivselsmåling, se styrelsesvedtægtens bilag 1.07, 
og den bør fremlægges for skolebestyrelsen i forsommeren 2020. 
  
Børne- og Ungeudvalgets møder i 2019/20 
De ordinære udvalgsmøder fremgår af årsplanen, nævnt i pkt. 3, og de gennemføres 
sædvanligvis den første mandag i måneden. Find ”Mødeplan for Byrådet og de politiske udvalg” 
på Silkeborg Kommunes hjemmeside.  
Udvalgets dagsorden kommer på hjemmesiden knap en uge inden mødet, møder i 2019 (og 
møder i 2020). Beslutningsprotokollen kommer oftest et par dage 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. 

 
Skolebestyrelsernes kompetenceudvikling 
Skoleafdelingen afholder i lige år (valgår) et fyraftenskursus for samtlige medlemmer af 
skolebestyrelserne i september. Materiale fra det senest afholdte kursus kan ses på Dialogforum 
Skoles hjemmeside. Desuden kan Skoleafdelingen indkalde til et temamøde (om f.eks. kommunale 
budgetter) i løbet af et skoleår.  
Både skolebestyrelseskursus og temamøder er frivillige tilbud om kompetenceudvikling, som 
annonceres senest 1 måned inden afholdelsesdatoen. Indbydelse med program og tilmeldingsfrist vil 
blive udsendt til medlemmerne af Dialogforum Skole til formidling til resten af skolebestyrelsen ca. 
14 dage inden mødet. Tilmelding er nødvendig til både skolebestyrelseskurser og temamøder. 
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http://skolestyrelse.silkeborgkommune.dk/Bilag/Bilag-1-Overordnet-styring/1-01-Valg-til-skolebestyrelsen
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-1-Overordnet-styring/1-07-Undervisningsmiljoe-trivselsmaaling-vaerdiregelsaet#Trivselsmaaling
https://silkeborg.dk/Politik
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2019/Boerne-og-Ungeudvalget
https://silkeborg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2020/Boerne-og-Ungeudvalget
http://strategi.pbworks.com/w/page/63810960/Information%20for%20skolebestyrelsesmedlemmer
http://strategi.pbworks.com/w/page/63810960/Information%20for%20skolebestyrelsesmedlemmer

