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Møde i Forretningsudvalget for Dialogforum for skoleområdet 
 
Tid og sted: Torsdag den 22. februar 2018 kl. 16.15-17.45 i lokale C127A, med kaffe/the og kage 
Deltagere: Søren Kristensen, Huno Kjærsgaard Jensen, Søren Hesseldahl Føns (Buskelund), Søren 
Serritzlew (Sorring), Michael Sørensen (Fårvang) og Susanne Gade Clausen (Balle). Referent Helle 
Præsius Busk.  
Afbud: Ingen 
 
 Dagsorden Referat 
1. Velkomst v/Søren Kristensen, Børne- 

og Ungeudvalgsformand 
 

Velkommen 
Nyt Børne- og Ungeudvalg med fire nyvalgte og et 
nyt medlem. Budgetseminar i februar.  
Der er valg til skolebestyrelserne her i april 2018.  
  

2. Evaluering af seneste møde i 
Dialogforum for skoleområdet, se 
http://strategi.pbworks.com.  
 

Emne om skole-hjem samarbejde, der var gode 
diskussioner i grupperne. Jo mere ”lokal” skole, jo 
tættere skole-hjem samarbejde, dynamikken skal 
forbedres især på by-skoler.  
God proces med gruppedrøftelser. Gruppernes 
sammensætning er meget forskellig, og det skal den 
være – forpligtende samarbejder nogle gange. 
Notatet med råd mv. var et godt indspark til eget 
arbejde. Deltagelsen fra fagforening er givtig. 
 
Drøftelse af antallet af deltagere. Evaluering af 
forretningsorden efter 1-2 forsøg sammen med 
drøftelse vedr. sammensætning, deltagerkreds, valg 
Erfaringsudveksling er bedst uden politikere. 
 

3. Planlægning af møde i Dialogforum 
for skoleområdet mandag den 12. 
marts 2018 kl. 19-21.15. 
Se referatet af FU-møde den 12. 
september 2017.  
Sted er ikke besluttet. 
 

Næstformændene inviteres. 
Tema: Dialog om Børne- og Ungeudvalgets mål og 
visioner for skoleområdet for denne byrådsperiode 
• Velkomst v/Søren, kort om budget 2019. 
• Rammesætning for dialogen i grupperne v/Huno 
• Gruppedrøftelse i 7 grupper.  Der planlægges 

med en politiker og en referent/tovholder i hver 
gruppe, og grupperne sammensættes med 
udgangspunkt i de forpligtende samarbejder. 

• Politikerne melder tilbage med en god og 
visionær idé, som de er blevet inspireret til i 
gruppearbejdet. 

 
Baggrund: Kvalitetsrapporten kan drøftes på et 
senere møde, visionerne er meget mere aktuelle. 

 

 
6. marts 2018 

https://silkeborgkommune.dk/Politik/Politiske-udvalg/Boerne-og-Ungeudvalget
http://strategi.pbworks.com/
http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/120368751/170912_FU-dialogforum_referat.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/120368751/170912_FU-dialogforum_referat.pdf


 

 

Side 2 

Rammesætningen handler bl.a. om målsætning, et 
nyt lag væk fra dagligdagen, den brede midte af 
elever. Oplæg i grupperne fra både skoler og 
politikere. Et proces-papir udarbejdes. 
 

4. Eventuelt 
Der er indbudt til temamøde om 
skolens arbejde med mobning mv. 
den 26. februar 2018. 
Transportundersøgelse i april 2018 i 
forbindelse med skoletiltagskatalog 
og cykelhandlingsplan. 
 

Materialet er sendt/sendes rundt til skolerne. 
I øvrigt: 
• Årsplanlægning: Høringssvar og frister må ikke 

være for korte. Datoer til temamøder i 
november og april fastlægges, blanke. Datoer til 
kursus for nye skolebestyrelser. Frister vedr. 
budget, kvalitetsrapport, styrelsesvedtægt. 
Forslag til datoer sendes til FU til godkendelse.  

• Login til Wifi via UniLogin for skolebestyrelserne 
på skolerne i den periode, hvor man er valgt? 
Forespørgsel til IT-konsulenten. 

• Opfordring vedr. skolebestyrelsesvalg fra Søren 
(og BUU). 

 
 
Venlig hilsen 

 
Helle Præsius Busk 
Fuldmægtig 
 

http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/123242259/180226_Indbydelse_m%C3%B8de_antimobbestrategi_f_skolebestyrelser.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/123242259/180226_Indbydelse_m%C3%B8de_antimobbestrategi_f_skolebestyrelser.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/123242259/180226_Indbydelse_m%C3%B8de_antimobbestrategi_f_skolebestyrelser.pdf
http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/19804
http://www.silkeborgcykler.dk/

