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Noter fra plenum, Dialogforum for skoleområdet den 12. marts 2018 
Velkommen til Gødvadskolen v/Kristian Dissing. Lidt historie om skolen og dens 
samarbejdspartnere. Næste år 295 elever. Fritidsgården hører til Gødvadskolen, benyttes 
af mange af kommunens SFO’er. ”Gården” forsøges knyttet til AQUA Naturfagscenter. Vil 
gerne udvikle noget for børn, der er særligt talentfulde. 
Sang: ”Er lyset for de lærde blot”. 
 
Velkommen til alle – nye ansigter, både næstformændene og de nyvalgte i BUU v/ 
Søren Kristensen, formand for Børne- og Ungeudvalget, 
FU har holdt møde om aftenens tema – input til BUU om arbejdet i de kommende år. 
Præsentation af medlemmerne af BUU (Peter Sig er syg). Lisa og Niels Jørgen samt Bo fra 
faglige forbund. Desuden et antal fra Skoleafdelingen. 
Budget er både tal og udviklingsperspektiver, som formuleres i bevillingsmål. Vi har dette 
møde inden selve processen er kørt.  
Skolebestyrelsesvalg står lige for, det er vigtigt for BUU, og vi vil gerne understøtte 
arbejdet på skolerne. Der vil være udskiftning blandt skolebestyrelsesformændene til 
næste møde, tak for samarbejdet hidtil.  
 
Præsentation. 
Søren: Budgettal med reduktion og manglende omstillingspulje – og aftale i 
konstitueringsaftalen, så vi når landsgennemsnittet. Her mangler godt 60 mio. kr. Svar 
venter til august, men vi skal ikke bremse op. Kvalitetsrapportens konklusioner giver 
udfordringer, og de skal løses. 3.300 videns- og færdighedsmål i alt er nu vejledende og 
ikke bindende, en stille revolution af målstyringstyranniet. Større frihed i undervisningen, 
så f.eks. den kreative forståelse kan udfordres.  
Huno: giver en kort indflyvning til det, der har været målsat for skoleområdet hidtil. 
Nationale mål samt lærings- og udviklingsmål. Fremadrettede indsatser, hvad er vigtigst? 
Mener vi stadig, at vi går i samme retning, men ikke i takt og ikke ad samme sti? Ikke 
koncepter? Hvad er vigtigst for skolen, for børnene og for forældrene?  
 
Gruppearbejde i 6 grupper med 1-2 forpligtende samarbejder og en politiker i hver. 
Særskilte referater med de mange gode idéer, drøftelsen og det, som politikeren tog med. 
 
Fremlæggelse af de gode idéer: 
Jarl (Langsøskolen – Resenbro Skole – Sejs Skole – Voel Skole): Åbenhed med 
konservative linjer. Læring og trivsel, men ordene handler om fokus, konsolidering, ro på 
bagsmækken. Lad os give folkeskolen tid, mulighed og rammer til at udnytte det bedst 
muligt. Man skal turde sige nej, hvis det ikke giver mening og giver værdi i motorrummet. 
Robusthed og turde sortere fra. 
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http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/124515019/180312_Dialogforum_%C3%98konomi_SK_Visionsrammes%C3%A6tning_HKJ.pdf


 
 

 

 

Side 2 

 
Helga (Dybkærskolen – Gødvadskolen – Grauballe Skole – Dybkær Specialskole): 
Fantastisk god snak. Det vigtigste: frisættelse af skolerne og mindre målstyring, plads til 
større kreativitet i hele undervisningssituationen. Mod både hos politikere og skoler. 
Dannelse en vigtig del. Ressourcer ikke kun som penge, men også som muligheder for 
små indsatser hos børnene, kerneydelsen. Ikke behov for mere efteruddannelse, lærerne 
skal have tid og råderum til det, de kan. 
 
Lars (Frisholm Skole – Bryrup Skole + Balleskolen – Skægkærskolen + 
Sølystskolen): Fantastisk mange gode idéer. Ikke flere projekter. Man har ret til læring 
og ret til udfoldelse, vi har pligten til at sørge for, at der er god undervisning. En alsidig og 
inspirerende, efterspurgt folkeskole, som kan tiltrække nye borgere. Skolen skal passe til 
børnene. Deling af visdom om læring. Om 10 år vil vi kunne sige, at der kommer en 
masse gode borgere. Livsduelige og helstøbte mennesker.   
 
Susanne (Vestre Skole – Gjessø Skole – Virklund Skole + Funder-Kragelund 
Skole – (Hvinningdalskolen, afbud) – Buskelundskolen + BUPL): Mange gode idéer. 
Gerne forældreansvar, veludhvilede børn, som er klar til læring, undervisningsparate. 
Skolerne kan nogen ting, ikke alt kan måles karaktermæssigt, stol på projekter og 
undersøgende undervisning. Åbne skoler, samarbejde med erhvervslivet, både ind og ud, 
gerne mere udveksling i hele forløbet, også udenlands. Mere åbne skolerne imellem, dele 
bygninger, bruge hinandens faciliteter.  
 
Jonas (Trekløverskolen – Thorning Skole – Ans Skole + SLF): Lidt mere fokus på 
proces og mindre fokus på resultater. Hvis børnene bliver mere glade, så følger 
resultaterne. Mere to-lærer-undervisning, samskabelse mellem pædagoger og lærere. Det 
koster penge, men giver mere energi og gladere børn. 
 
Søren (Fårvang Skole – Gjern Skole – Sorring Skole + Silkeborg Ungdomsskole): 
To gode idéer. Fokus på den kreative, praksisnære og innovative dimension. Vi kom fra 
musik og noder til praksislære i flere år som forarbejde til læreplads. Den dimension skal 
ind i undervisningen. Læsning, hvordan får vi brudt mønsteret på mellemtrinnet. Der skal 
flere læsevejledertimer til på skolerne, det rykker, forløb for enkelte elever, så de kommer 
videre. Vi skal gøre det godt for midtergruppen, men en større indsats for de svageste.  
 
Afrunding v/Søren: Input fra jer er vigtige, vi har temadag næste torsdag, skal besøge 
Solbo og en folkeskole, vi har god tid til at drøfte perspektiverne. Vi tager dette med 
videre, når vi skal se på retningerne. Vi skal også være opmærksomme på de nationale 
målsætninger. Vi skal præstere og hæve niveauet på nogle særlige områder, dvs. at vi 
ikke kan stemple ud. Vi gør det, fordi børnene skal blive så dygtige, som de kan. Vi er 
kommet godt fra start i Børne- og Ungeudvalget. 
 
Information fra mødet om skolens arbejde med mobning og fællesskaber den 26. 
februar 2018 v/Anne, Pædagogisk Udviklingssektion: VIA’s præsentation findes på 
hjemmesiden.  
 
Tak for i aften, vi ses igen i efteråret.  

http://strategi.pbworks.com/w/file/124485611/180226_Skolebestyrelseskursus_Mobning_og_antistrategiplaner_VIA.pdf

