
Skolebestyrelses-
kursus

Mandag den 19. 
september 2022

Skole og forældre



Dagsorden
17.30 Velkomst v/skolechef Thomas B. Smidt
17.35 Perspektiver på det gode samarbejde v/udvalgsformand Morten Hæk og 

skolechef Thomas B. Smidt
18.00 Kursus for skolebestyrelser v/Rikke Lysholm, Skole & Forældre

Samarbejdet i skolebestyrelsen; Skolebestyrelsens kompetencer; 
Skolebestyrelsens planlægning; Skolebestyrelsens arbejde med principper og 
tilsyn; Det skolepolitiske arbejde. 

20.15 At være skolebestyrelse i Silkeborg Kommune v/fuldmægtig Helle Præsius Busk
De lokale rammer og styringsværktøjer

20.30 Afrunding 
20.45 Tak for i aften
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
cø



Aftenens tema:
Samarbejdet i skolebestyrelsen

Jo bedre skolebestyrelsen samarbejder med sine samarbejdspartnere, jo 
større indflydelse får den.

Skolebestyrelsens primære samarbejdspartnere er:

Skolelederen
Skolebestyrelsens bagland (forældre, elever, medarbejdere)
Kommunalbestyrelsen
Forvaltningen
Øvrige skolebestyrelser
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Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Når man går ind i bestyrelsesarbejdet gør man det oftest fordi man gerne vil bidrage til og påvirke til at gøre den skole man hører til, til den bedste udgave af sig selv . Som forældrerepræsentant bruger man en stor del af sin fritid – tid man kunne have brugt på sine egne fritidsaktiviteter sine børns fritidsaktiviteter, eller på afslapning ;-) Derfor er det selvfølgelig heller ikke uvæsentligt at man oplever 1. at det er rart at komme til møderne 2. at ens arbejde gør en forskel.



I aften stiller vi skarpt på følgende 
opmærksomheder i samarbejdet
Forståelse for at alle har samme mål: at lave den bedste skole 
for skolens elever

Respekt for hinandens roller og perspektiver

Høj grad af tillid 

Prioritering af en god og respektfuld dialog
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Perspektiver på det gode samarbejde 
mellem politikere og embedsmænd
Thomas B. Smidt Morten Hæk
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Medarbejdere Elever og forældre

Skoleledelse Skolebestyrelse

Forvaltning Byråd - fagudvalg

Børne- og 
Undervisningsministeriet

Folketing - regering Vores råd til samarbejdet:
• I har en fælles opgave 

med at lave god skole
• Hav opmærksomhed på 

jeres forskellige 
positioner, baggrunde og 
roller

• Hav respekt og øje for 
hinandens viden og 
indsigt

• Åbenhed, dialog og tæt 
samarbejde er centralt

• Hav styr på lovgivning og 
formalia, men lad det ikke 
fylde i jeres samarbejde

• God forventnings-
afstemning og klare  
mødestrukturer 
understøtter samarbejdet



Oplæg v. Rikke Lysholm
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https://skolestyrelse.silkeborg.dk/


At være skolebestyrelse i Silkeborg 
Kommune
+ Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes Skolevæsen, s.8. 

Bilagene ajourføres løbende ud fra politiske beslutninger

+ Informationer målrettet skolebestyrelser på 
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole

+ På den del af hjemmesiden findes årsplaner for 
skolebestyrelsens arbejde, kursusmateriale – og først
Dialogforum for Skoleområdets møder (referater og materialer 
fra de seneste år)

Eksempel på fodnotetekst 1/3/20XX 9

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole


Dialogforum for skoleområdet
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Næste møde er 7. november 2022 kl. 19.00-21.15 på en skole, Outlook-indkaldelse kommer



Skolebestyrelsens
kompetenceudvikling
+ Dette kursus er et selvstændigt kursus

+ Der afholdes et kursus for alle skolebestyrelser igen om 2 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
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Afrunding på aftenen

+ 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?
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Tak for i aften
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