
 
Fra: Helle Præsius Busk (10593)  
Sendt: 21. januar 2019 11:05 
Til: Skolebestyrelsesformænd; SKO-Ledere alle 
Cc: Anne Lynggaard Vinther (28153); Pia Kløjgård Jensen (30608); Morten Engsig Barasinski (22308); Hans-
Jørn Riis (00363); Rikke Skjoldan Kjær (10226); Søren Kristensen (00709)  
Emne: Vedr. skolebestyrelsestemamødet om overbygningsstruktur/-kultur den 14. januar 2019 
 
Kære skolebestyrelser og skoleledere (denne mail bedes formidlet til forældre, elever og 
medarbejdere, som deltog i temamødet) 
 
Tak for jeres deltagelse i temamøde omkring 
’overbygningsstruktur/overbygningskultur’ mandag den 14. januar 2019 på 
Medborgerhuset. 
 
Temaet omkring ’overbygningsstruktur og overbygningskultur’ og oplægsholder er blevet til i 
et samarbejde med Forretningsudvalget for Dialogforum for skoleområdet (FU). FU var 
optagede af at få drøftet forældresamarbejde omkring de ældste elever i vores folkeskoler og 
hvordan vi understøtter elevernes motivation for læring og deltagelse også i overbygningen. 
Det skulle ske på baggrund af en kort intro til, hvordan skolestrukturen ser ud og hvad der 
arbejdes med i udskolingen, hvorefter forældresamarbejde og elevinddragelse skulle 
tematiseres og drøftes. 
 
På baggrund af tidligere rigtig gode erfaringer med Skole og Forældres oplægsholdere havde vi 
sammen med FU valgt at entrere med Finn Juel Larsen.  
Vores oplevelse er i tråd med de tilbagemeldinger, som vi og repræsentanter fra FU allerede 
har modtaget: at oplæggene ikke gav et godt afsæt for at drøfte de valgte temaer om 
forældresamarbejde, elevinddragelse og motivation i udskolingen. Det beklager vi rigtig 
meget. Vi beklager også, at den eksterne oplægsholders fremstilling af såvel forældre, 
medarbejdere og ledelser af nogle af jer blev oplevet som usaglig og nedladende. 
 
Vi er ærgerlige over, at netop dette møde, hvor så mange af jer havde prioriteret at deltage, 
ikke sad lige i skabet. 
Vi håber dog, at I finder temaerne væsentlige og drøfter dem videre i de lokale 
skolebestyrelser. 
Opsamlingen fra gruppearbejdet og plenum samt de to oplæg findes på hjemmesiden 
http://strategi.pbworks.com/w/page/131045256/M%C3%B8der_2019, til jeres inspiration. 
 
Temaarrangementet bliver evalueret sammen med FU, og vi vil i fremtiden have stærkere 
fokus på at kvalitetssikre vores eksterne oplægsholdere.. 
 
*En præcisering i forhold til den politiske aftale omkring ’Praksisfaglighed i skolen’ 
(udskolingen), https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/folke/pdf18/juni/180612-aftale-om-
styrket-praksisfaglighed-i-folkeskolen-ny.pdf?la=da. I aftalen står der, at eleverne i 8. og 9. 
klasse har krav på en uges praktik i løbet af skoleåret. I forhold til 6. og 7. klasse gælder det, 
at eleverne har mulighed for at komme i praktik. 
 
Venlig hilsen 
 
Anne Lynggaard Vinther 
Leder af Pædagogisk Udvikling 
Skoleafdelingen 

 
Silkeborg Kommune 
Vejlsøvej 55, byg. K, 8600 Silkeborg 
Telefon: 20280674 
av@silkeborg.dk 
www.silkeborg.dk 
 
Følg os på www.facebook.com/silkeborgkom 
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