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Møde i Forretningsudvalget for Dialogforum for skoleområdet 
 
Tid og sted: Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 17.00-18.30 i lokale C127A, med kaffe/the og frugt 
Deltagere: Søren Kristensen, Huno Kjærsgaard Jensen, Søren Serritzlew (Sorring), Michael Søren-
sen (Fårvang) og Susanne Gade Clausen (Balle). Referent Helle Præsius Busk.  
 
 Dagsorden Referat 
1. Velkomst v/Søren Kristensen, 

Børne- og Ungeudvalgsformand 
 

2. behandling af budget onsdag den 10. oktober 
2018, møder i BUU’s to dialogfora i uge 43.   
Budgetkommentarer: Husk positiv italesættelse af 
kommunens eget tilbud, folkeskolen. Kompetenceløf-
tet af lærerne virker direkte i klasserne. 
 

2. Evaluering af mødet i Dialogforum 
for skoleområdet den 12. marts 
2018, se http://stra-
tegi.pbworks.com.  
 

Mødet på Gødvadskolen var inkl. næstformænd.  
Kommentarer: God form, input med hjem. Godt op-
læg og klogt tema. Nogle følte sig misforstået af 
BUU-repræsentanterne. Gode idéer, et godt materiale 
til brug efter mødet (noter + referater)  
Hvad har det givet i BUU? Det giver refleksion over 
god, levende dialog og mangfoldigt skolearbejde. 
BUU arbejder efterfølgende mangfoldigt i forhold til 
kerneopgave og udviklingsperspektiver med selvstyre 
og central hjælp mv. 
 

3. Planlægning af møde i Dialogforum 
for skoleområdet tirsdag den 23. ok-
tober 2018 kl. 19-21.15. 
Sted er ikke besluttet. 
Der skal gennemføres valg til FU 
samt valg af en repræsentant til In-
tegrationsrådet. 
Se tema-brainstorming i referat fra 
FU-møde i september 2017. 
 

Resultatet af drøftelserne er den dagsorden, der er 
udsendt den 9. oktober 2018. 
Lærerforeningen, BUPL, Skolelederforeningen og for-
ældre (Søren S. blev valgt) inviteres til et lille oplæg 
på 3 minutter: ”Udvalgsmålet – hvad tænker I?”  
Gruppedrøftelse i 5 grupper. På dette møde deltager 
kun formænd/skoleledere, på næste møde 11. marts 
2019 inviteres også næstformænd. Referenter i grup-
perne, politikere tovholdere. 
Under Eventuelt: Reklame for Skole & Forældres 
landsmøde v/Susanne Gade Clausen 
Sted: En skole er førsteprioritet, alternativt Campus-
Huset. Vi skal på Virklund Skole. 
Næste FU-møde indkaldes efter valg og inden jul. 
 

4. Eventuelt 
• Svar på spørgsmål vedr. Wifi-lo-

gin. 
• Der er udsendt en årsplan for 

skolebestyrelserne i juni 2018. 
• Skolebestyrelseskursus blev af-

holdt den 10. september 2018, 
materiale. 

• Wifi-login: Skolen kan i brugeradministra-
tion.emu.dk oprette og vedligeholde skolebesty-
relsen (som personale med primære institutions-
rettigheder, i praksis som pædagog eller lærer). 
Opret en post, der hedder Bestyrelse. Importen 
af brugere ændres dog pt., så der er risiko for, at 
vi kun kan få brugere fra TEA. Det giver udfor-
dringer. Aula kan også give ændringer. 

 

 
11. oktober 2018 

http://strategi.pbworks.com/
http://strategi.pbworks.com/
http://strategi.pbworks.com/w/file/124814175/180312_Dialogforum_plenum-noter.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/file/124883695/180312_Dialogforum_gruppereferater1-6_samlet.pdf
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
http://strategi.pbworks.com/w/file/129371007/181023_Dialogforum_skole_dagsorden.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/file/129371007/181023_Dialogforum_skole_dagsorden.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/page/108637075/Aarsplanlaegning_i_skolebestyrelsen
http://strategi.pbworks.com/w/page/108637075/Aarsplanlaegning_i_skolebestyrelsen
http://strategi.pbworks.com/w/page/63810960/Information%20for%20skolebestyrelsesmedlemmer


 

 

Side 2 

 • Årsplanen bruges flittigt. 
• Godt med skolebestyrelseskurset. Alle medlem-

mer af skolebestyrelserne er velkomne (ikke kun 
nyvalgte).  

• Skole og Forældre: SG stiller op som næstfor-
mand, hvis nuværende næstformand stiller op 
som formand. Organisationen er skrevet ind i hø-
ringsberettigelse mv. 

 
 
Venlig hilsen 

 
Helle Præsius Busk 
Fuldmægtig 
 


