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Kære alle 
 
Vi glæder os til at se jer til Skolebestyrelseskursus den 19. september 2022 kl. 
17.30-20.45 i sal A, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg 
Temaet for kurset: Samarbejde og roller i skolebestyrelsen. 
 
Grundet kommunens økonomiske situation er forplejningsniveauet lavere end 
normalt ved denne type arrangementer. Der serveres således kun kaffe/te!  
Alle er velkomne til at medbringe egen supplerende forplejning. 
 
Program 
17.30 Velkomst v/sektionsleder Charlotte Ørbæk Langballe 
17.35 Perspektiver på det gode samarbejde v/udvalgsformand Morten Hæk og 

skolechef Thomas Born Smidt 
18.00 Skolebestyrelseskursus v/Rikke Lysholm, Skole & Forældre: 

• Samarbejdet i skolebestyrelsen 
o Folkeskolens hierarki og formål 
o Lovmæssige rammer 
o Ledelseskompetence 
o Rollerne i skolebestyrelsen 

• Skolebestyrelsens kompetencer 
o Hvad er det skolebestyrelsen skal 
o Hvad er det skolebestyrelsen kan 
o Hvad er det skolebestyrelsen vil 

• Skolebestyrelsens planlægning 
o Forretningsorden 
o Mødeledelse 

• Skolebestyrelsens arbejde med principper og tilsyn 
o Hvad er et princip 
o Hvordan kan man føre tilsyn 

• Det skolepolitiske arbejde 
 Undervejs: pause og indlagte gruppedrøftelser 
20.15 At være skolebestyrelse i Silkeborg v/fuldmægtig Helle Præsius Busk 

• De lokale rammer og styringsværktøjer 
20.30 Afrunding v/sektionsleder Charlotte Ørbæk Langballe 
20.45  Tak for i dag 

 

 

Skolebestyrelser – forældrevalgte, 
elevvalgte og medarbejdervalgte samt 
skoleleder og stedfortræder m.fl. 



 

 

Side 2 

Skolelederen bedes stå for skolevis tilmelding senest torsdag den 15. september 2022 kl. 
10 – alle skoler bedes udfylde, om de deltager eller ej – via Google Analyse, 
https://forms.gle/YHxRQWoi3iERNrMr8. Udfyld med skole og antal deltagere. 
 
Selvom I ikke deltager, vil det efterfølgende være muligt at se kursusmaterialet på 
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Kursusmateriale. Der er desuden 
mulighed for at gennemføre et virtuelt kursus v/Skole og Forældre, dog kun i september. 
 
Venlig hilsen 
 
Helle Præsius Busk 
Fuldmægtig 
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