
 
180910 Noter fra Skolebestyrelseskursus v/Mette With Hagensen, Skole & Forældre 
• Se Mettes præsentation på Dialogforums hjemmeside. 
• Fokus ændrer sig fra en sag til det bredere skolebestyrelsesarbejde (når man finder ud af, 

at børnene godt kan finde ud af at gå over vejen med hjælp fra skolepatruljen). 
• Skolebestyrelserne skal kæmpe for at få respekt, husk at ”vi er superdygtige”. 
• Det er godt med bredt sammensatte skolebestyrelser, så ikke alle har mellemlange eller 

lange uddannelser. 
• Skolebestyrelsesmedlemmerne er politikere. Bestyrelsen består af repræsentanter fra for-

ældrepartiet, medarbejderpartiet og elevpartiet – og skolelederen er administrationen. 
• Ros til Silkeborg Kommunes styrelsesvedtægt, http://skolestyrelse.silkeborg.dk.  
• Brug den viden, der er om skolen, når der træffes beslutninger. Skolebestyrelsen er den 

skolepolitiske ledelse. Holdninger er ikke ensbetydende med viden. Skolebestyrelsen krid-
ter banen op, og ledelse/medarbejdere spiller på banen. Skolebestyrelsen må ikke træde 
over kanten, men gerne kommentere, og skolelederen må svare, at han lytter og beslutter.  

• Alt, der ikke er forbudt, det er tilladt, fordi folkeskoleloven er en rammelov. Husk at kigge 
på ordensreglerne en gang imellem, f.eks. mobiltelefoner.  

• Fyrtårn, om værdiregelsættet. Sørg for, at ”identiteten” kan ses af andre også, tydelig.  
• Det vigtige i skolebestyrelsesarbejdet er at have diskussionerne og få lavet de principper, 

der giver mening på egen skole, jf. forslag til proces. Man må gerne bede skolelederen (be-
styrelsens sekretær) om at nedskrive og formulere det, der kan konkluderes, som et prin-
cip. Den endelige beslutning tages i skolebestyrelsen. Eksempel: ”omvendt-samtaler” for 
de nye børn i børnehaveklassen, forældrene fortæller. Principperne skal give mening.  

Gruppearbejde 
Tilsyn: Man må ikke spørge til f.eks. enkeltstående sygefravær, men man kan tage afsæt og 
tage en generel drøftelse om sygefravær. God idé: Hvorfor forlader man skolen, interview med 
alle forældre, der rejser? Man må bede om information fra skolelederen, men man bør afveje 
besværet ved at fremskaffe den med nytteværdien. Tilsyn er kvalitetssikring og samarbejde. 
Behov, viden, f.eks. fra et lærerteam, vurdering og handling. Besøgstallene på LIS er ikke 
særlig høje, og det er godt.  
Gruppearbejde 
Lav en årsplan! Det er smart at have styr på rammerne til holdningsarbejde, f.eks. forretnings-
ordenen. Jf. lovgivningen skal skolebestyrelsen udtale sig til skemaerne. Husk samarbejde! Det 
er svært at få fat i baglandet, men et nyhedsbrev er bedre end et referat på hjemmesiden. Mø-
der for kontaktforældre og øvrige interesserede er et godt udgangspunkt. Idéer på Brugfolke-
skolen.dk og Forældrefiduser.dk (om sammenhold i klassen). Husk også samarbejde med ele-
verne (Formanden tager direkte kontakt til eleverne, både før og på møderne) og medarbej-
derne (giv mulighed for tjek med baglandet). Byrådspolitikerne må gerne blive inviteret ind til 
enkelte punkter – og kan få referatet, hvis de ikke kommer. Skolebestyrelsen kan arbejde 
”opad” i forhold til politikerne, da de ikke er involveret i et ansættelsesforhold. 
Evaluer skolebestyrelsens eget arbejde, så man ikke mister energien. NB: Online introkursus 
til arbejdet i skolebestyrelsen og Facebook-gruppen Skolepolitik i Silkeborg.  
• Gæst Arja Krauchenberg fra European Parents’ Association takker for at deltage. Alle er 

velkomne til konference i Danmark foråret 2019, med forældre fra andre lande i Europa. 
Inspireret af det lokale samarbejde mellem forældre, vi kan lære meget af hinanden.  

• Skole & Forældre holder landsmøde i november 2018.  
Afrunding v/Lone Svejstrup 
Kort omtale af årsplanen på strategi.pbworks.com med 4 uger fordelt hen over 2018/19, hvor 
det foreslås at holde skolebestyrelsesmøde pga. mulighed for møder i forpligtende samarbej-
der og i forhold til udtalelser/høringssvar. Følg med på skolestyrelse.silkeborg.dk (tilmeld ny-
hedsservice). Tusind tak for i aften og god arbejdslyst. 
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