
Kursus for 
skolebestyrelser

2021

Den 27. september 2021 kl. 17.30-21.00

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mikael byder velkommen



Program
17.30 Ankomst – tag sandwich og vand
17.45 Velkomst v/sektionsleder Mikael Svendsen
17.50 At være skolebestyrelse i Silkeborg Kommune 

v/fuldmægtig Helle Præsius Busk og teamleder Lone 
Svejstrup
• De lokale rammer og styringsværktøjer

18.00 Kursus for skolebestyrelser v/Christina Bruun Levinsen,
Skole & Forældre
• Skolebestyrelsens kompetence, skal- og kan-opgaver, tilsyn og 

principper samt inspiration blandet med gruppedrøftelser

20.45 Afrunding 
• Kort gruppedrøftelse om aftenens udbytte og det videre arbejde

21.00 Tak for i aften

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mikael byder velkommen gennemgår programmet



Kursus for skolebestyrelser
Formål:
• At klæde deltagerne på til at varetage opgaven i 

forhold til skolebestyrelsens kompetence og 
arbejdet med principper og tilsyn

• At fortælle om Skoleafdelingens overordnede 
ledelsesorganisering og udbrede kendskabet til 
Silkeborg Kommunes styringsværktøjer, herunder 
politikker

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Intern obs:Det er altid en god idé, at tydeliggøre formålet med kurset.Det giver fra starten deltagerne mulighed for at tilpasse forventninger.Hvis det ønskes, kan man tage en kort plenumdrøftelse om forhåndsforventninger.



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mikael – Skolebestyrelser politiskeByrådet, BUUfreestyler på organisationen.Direktør og Afdelingsledelsen.Det største driftsområde i kommunen antal skoler, antal medarbejdere. Evt. (Skoleafd. organisering)



Den sammenhængende Børne- og 
Ungepolitik

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Mikael: Helt overordnet er vi rammet ind af Den sammenhængende Børne&Ungepolitik, som er politisk vedtaget 2020.Den gamle folder er erstattet af en lille video, som fint beskriver intention og indhold.Den ser viOrdet gives videre til Helle Busk som vil gå nærmere ind i de kommunale styringsværktøjer og politikker

https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Den-sammenhaengende-boern-og-unge-politik


Mål og rammer for skolens virksomhed
Links til styringsdokumenter

• Folkeskoleloven (LBK 1396 af 28.09.2020)

• Det kommunale budget
• Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes 

skolevæsen (tilmeld dig nyhedsservice )

• Bilag til Styrelsesvedtægt for Silkeborg 
Kommunes skolevæsen – indeholder bl.a.:

– Lærings- og Trivselspolitikken
– Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
– Kvalitetsrapport
– Principper for kvalitetsudvikling

• Aftalestyring (jf. styringsmodel)

• Skolebestyrelsens årsberetning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
HelleSkolebestyrelsen virker under ansvar over for de mål og rammer, der er opstillet lokalt og centralt. Listen er næsten udtømmende, men det er også mange styringsdokumenter bestyrelsen skal forholde sig til. Pointer vedr. styrelsesvedtægten:Skolebestyrelsen fungerer kun i møder. Konsekvensen af dette er, at en person som udgangspunkt ikke kan udtale sig på skolebestyrelses vegne om ikke behandlede sager. Møderne er lukkede. Der kan dog inviteres personer med til behandlingen af konkrete sager.  Stående invitationer gælder derfor som udgangspunkt ikke. Der er tavshedspligt i forbindelse med møderne. Man kan som udgangspunkt referere, hvad man selv har sagt, men må ikke referere andre. Skolebestyrelsesformanden udarbejder dagsordenen, oftest i samarbejde med sekretæren (skolelederen) Referatet udarbejdes af sekretæren (skolelederen). Det er en god ide at drøfte, på hvilke betingelser referatet udarbejdes. Der er også i forbindelse med referatet tavshedspligt.  Både dagsorden og referat skal lægges på skolens hjemmeside, undtaget dog sager omfattet af tavshedspligt. Beslut gerne egen forretningsorden! Bestyrelsesarbejdet er ikke borgerligt ombud. Hvis forældrevalgte ønsker fritagelse for medlemskab af en skolebestyrelse, skal skolebestyrelsen behandle anmodningen, hvorefter skolelederen træffer endelig afgørelse Under sidste punkt kan inddrages kommunalt deltagerperspektiv. Hvad betyder det at være, skoleleder, medarbejder eller elevrepræsentant i en skolebestyrelse. Roller og forskellige kasketter. (Christinas oplæg)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1396
https://silkeborg.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Budgetter
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Styrelsesvedtaegt
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Special/Abonnementstilmelding
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/04-Laerings-og-Trivselspolitik
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/03-Den-sammenhaengende-boerne-og-ungepolitik
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/09-Kvalitetsrapport
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/10-Principper-for-kvalitetsudvikling
https://silkeborg.dk/Kommunen/Oekonomi-tal-og-fakta/Styringsmodel




Dialogforum Skole

Forretningsudvalget
• Formanden for Børne- og Ungeudvalget
• 5 skolebestyrelsesformænd, valgt af Dialogforum
• Skolechefen
• Referent

Dialogforum for skoleområdet
• 7 politikere fra Børne- og Ungeudvalget
• 26 skolebestyrelsesformænd
• 26 skoleledere 
• Repræsentanter fra de faglige organisationer
• Repræsentanter fra administrationen

Skolebestyrelserne
• 24 folkeskoler
• Dybkær Specialskole og Silkeborg Ungdomsskole

Minimum 2 
årlige møder

Forretningsudvalget 
planlægger møderne, så 

de har relevant, 
fremadrettet indhold

Oplægsholder
Præsentationsnoter
HelleNæste gang, der er valg til FU, er i oktober 2022!

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole


Kursus for skolebestyrelser

Kursus 
Skole og Forældre
v/Christina Bruun 

Levinsen

(særskilt præsentation)



Skolebestyrelsens 
kompetenceudvikling

 Dette kursus er et selvstændigt kursus

 Der afholdes et kursus for alle skolebestyrelser igen 
om 1 år (kurset gennemføres i valgår), datoer 
fremgår af årsplanen

 Skolen står for egen skolebestyrelses 
kompetenceudvikling

 Brug eventuelt Skole og Forældres tilbud, måske 
flere skoler sammen

Oplægsholder
Præsentationsnoter
LoneHvad sker der efter dette kursus? – se slideDesuden opmærksomhed på Skolebestyrelsens årsplan – her er der lagt SB-møder ind i 4 obligatoriske uger, så det er muligt for jer at nå at drøfte nogle af de tilbagevendende emner – hvor der skal afgives høringssvar. Og en mulighed for at bestyrelserne i De Forpligtende Samarbejder kan mødes.

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Aarsplaner


Drøftelse i skolebestyrelsen
(her eller på skolen)

• Hvad er det vigtigste, I som skolebestyrelse har fået med 
jer fra dette kursus?

• Hvordan vil I bringe inspirationen med tilbage til (den 
samlede) skolebestyrelse?

• Hvilke opgaver tager I op på de næste ordinære møder i 
skolebestyrelsen?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
LoneSom sidste punkt i aften – tid til en afsluttende drøftelse  - se slide. Input til de kommende møderAfhængig af tiden – nogle enkelte tilbagemeldinger



Tak for i aften

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Lone – Afrunding. Håber I har fået et indtryk af den opgave, der venter jer og at I glæder jer til den og at I har fået gode input med til det videre arbejde.Tak fordi I kom – tak for jeres aktive deltagelse – kom godt hjem.
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