
Møde i Dialogforum for skoleområdet
tirsdag den 23. oktober 2018 på Virklund Skole

Tema: Drøftelse af udvalgsmål for 2019



Dagsorden

19.00 Velkommen til Virklund Skole v/Vibeke Gaden, skoleleder

19.05 Velkomst v/Søren Kristensen, Børne- og Ungeudvalgsformand
Kort om budget 2019 (der er mulighed for at stille spørgsmål efter mødet)

19.20 Rammesætning for dialogen i grupperne v/Huno K. Jensen, skolechef

19.35 ”Udvalgsmålet – hvad tænker I?” 
3 minutters oplæg fra skolebestyrelsen v/Søren Serritzlew, Sorring, fra DLF v/Niels 
Jørgen Jensen, fra SL v/Bo Buhl Andersen og fra BUPL v/Lisa Krodal.

19.50 Gruppedrøftelse i 4 grupper. 
Der er en politiker (=tovholder) og en referent i hver gruppe. Undervejs bliver der 
serveret kaffe/the og kage. 
Korte referater lægges efterfølgende på hjemmesiden.

21.00 Alle mødes igen for at afholde valg til forretningsudvalget, jf. styrelsesvedtægtens 
bilag 1.02 om Dialogforums virksomhed samt til Integrationsrådet.

21.10 Farvel og tak for i dag v/Søren Kristensen 

http://strategi.pbworks.com/w/page/122674494/M%C3%B8der_2018
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-1-Overordnet-styring/1-02-Dialogforum-for-skoleomraadets-virksomhed
https://integrationsraadet.silkeborg.dk/Om-os


Udvalgsaftale fra Børne- og Ungeudvalgets 
budgetmøde den 8. juni 2018
Det er et politisk mål, at medarbejdere og ledere kan 
frigøre mere tid til forberedelse af kerneopgaven og 
mindre tid på uhensigtsmæssige procedurer og 
administration.



Skoleområdet 

Budgetforslag 2019
Budgetforslag – uændret serviceniveau 916.877.000 kr.
Ramme for 2019 901.382.000 kr.
Difference -15.495.000 kr.

Overskridelse af rammen:
- Folkeskoler (inkl. SFO) 2.753.000 kr.
- Specialområdet (inkl. modtageklasser) -5.214.000 kr.
- Omstillingspulje og fremtidige udgifter * -8.147.000 kr.
- Bidrag til privat- og efterskoler -4.900.000 kr.
I alt -15.495.000 kr.

* f.eks. FabLab, Aula, MeeBook, Chromebooks, Thorning-løftet, ledelsessupport 
til skolerne, Den Åbne Skole, Byggekaravanen mv.



Budgetforslag BUU den 8. juni 2018 
Reduktionsforslag

Centrale områder

Pædagogisk sektion (27%) 2.000.000 kr.

Pædagogisk udvikling (46%) 500.000 kr.

FabLab (7%) 250.000 kr.

Fast Ejendom (22%) 1.250.000 kr.

Decentrale områder

1,5% på løn, folkeskoler 7.200.000 kr.

1,5% på løn, specialskoler 900.000 kr.

1,5% på løn, ungdomsskolen 400.000 kr.

1,5% på løn, sfo 1.300.000 kr.

4% på undervisningsmidler, skoler 800.000 kr.

4% på børneudgifter, sfo 200.000 kr.

1,5% på PPR 300.000 kr.

1,5% på Tandplejen 400.000 kr.

I alt 15.500.000 kr.



Endeligt budget for 2019

• 15 mio. kr. til skoleområdet i 2019
• Et engangsbeløb til skoleområdet på 5 mio. kr. i 2019

• I alt i 2019: 20 mio. kr.

• Efterfølgende trinvis 20 mio. kr. til skole- og 
dagtilbudsområdet hvert år i 2020, 2021 og 2022.

• Ingen 1%-reduktion i samme årrække. 



Det væsentligste omkring anlæg

• Dybkærskolen: 160 mio. kr. i 2019-2022
• Trekløverskolen: færdiggørelse
• Funder/Kragelund: 58 mio. kr. i 2019-2022
• Hvinningdalskolen: 8 mio. kr. til erstatningsbyggeri for 

Troldebusken.
• Pulje til det specialiserede område: 10 mio. kr.



Opgaven vedr. udvalgsmålet

23. oktober 2018
• Dialogmøde
23. oktober 2018 – 11. marts 2019
• Udvalgsmålet drøftes i skolebestyrelserne
11. marts 2019
• Dialogmøde med deltagelse af næstformænd



Udvalgsmål 2019

Det er et politisk mål, at medarbejdere og ledere kan 
frigøre mere tid til forberedelse af kerneopgaven og 
mindre tid på uhensigtsmæssige procedurer og 
administration
Kerneopgaven forstås overordnet som at indfri de nationale mål:
• Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til 

faglige resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem 

respekt for professionel viden og praksis.

Et andet væsentligt mål med folkeskolereformen er at skabe mere 
spændende og varieret undervisning. Det kræver tid til grundig 
forberedelse.



Udvalgsmål 2019 – handlinger

Skoleafdelingen forventes i foråret 2019 i samspil med de lokale 
ledelser og MED-udvalg at afklare, om der lokalt i kommunen 
og på den enkelte skole er uhensigtsmæssige regler og 
procedurer, der blokerer for ledelsens og medarbejdernes 
mulighed for at fokusere på kerneopgaven.



Udvalgsmål 2019 – succeskriterium

At såvel ledelse som medarbejdere i 2021 oplever et større 
professionelt råderum med hensyn til forberedelse af 
kerneopgaven og dermed også mulighed for at skabe endnu 
mere spændende og varieret undervisning.



Lidt historie
• Opgave og økonomi hænger sammen
• Centralisering af opgaver medfører centralisering af 

økonomi
• Siden 2010 er der reduceret med min. 80 mio. kr. i forhold 

til kerneydelsen
• Siden 2010 ”sikker drift, gode resultater og løbende 

udvikling”
• 2014 skolereform og omstillingspulje
• 2017 ny skolestruktur
• 2018 ny udvalgsperiode



Opgaven er at give disse børn optimale muligheder 
til at kunne møde fremtiden



”Udvalgsmålet – hvad tænker I?”

3 minutters oplæg fra… 

• Forældrene v/Søren Serritzlew, Sorring Skoles 
skolebestyrelse og medlem af FU

• DLF – Silkeborg Lærerforening v/Niels Jørgen Jensen, FTR 
• Skolelederforeningen i Silkeborg v/Bo Buhl Andersen, FTR
• BUPL – Børne og Ungdomspædagogernes Landsforening 

v/Lisa Krodal, FTR



Gruppedrøftelser

”Det er et politisk mål, at medarbejdere og ledere kan frigøre 
mere tid til forberedelse af kerneopgaven og mindre tid på 
uhensigtsmæssige procedurer og administration.”

- Præsentation af deltagere / umiddelbare overvejelser i 
forhold til udvalgsmålet

- Drøftelse af udvalgsmålet
- Opsamling i grupperne - hvad tager politikeren med fra 

drøftelsen?



Grupper og proces
• Grøn Gruppe 1: Balle, Buskelund, Gjern, Langsø, Sølyst, Vestre, 

Ungdomsskolen, HK v/Hanne. Peter (referent Poul) Lokale SFO

• Gul Gruppe 2: Dybkær, Funder-Kragelund, Gjessø, Resenbro, Thorning, 
Voel, BUPL v/Lisa. Helga (referent Charlotte) Lokale ”voksenlokale”/1

• Rød Gruppe 3: Ans, Frisholm, Grauballe, Sejs, Trekløver, Dybkær 
Specialskole, DLF v/Niels Jørgen. Søren (referent Anne) Lokale 4

• Blå Gruppe 4: Bryrup, Fårvang, Gødvad, Hvinningdal, Skægkær, Sorring, 
Virklund, FOA v/Christian. Susanne (referent Kaj) Lokale 6

Vi suspenderer lovgivningen
Intet er ”helligt”
Inspiration til Børne- og Ungeudvalget og Skoleafdelingen
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