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Kære alle!  
 
Hermed noter fra Dialogmøde for skoleområdet mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00-21.15 på 
Bryrup Skole, Skolevej 14, 8654 Bryrup 
 
Målet med dialogmødet er en opsamling af, hvordan vi kommer til at arbejde med det tidligere drøf-
tede udvalgsmål samt input til udvalgsmål for 2020. 
 
Tema: Børne- og Ungeudvalgets udvalgsmål for 2019 og 2020 
1. Input fra skolebestyrelserne til udvalgsmålet for 2019: ”Det er et politisk mål, at medarbej-

dere og ledere kan frigøre mere tid til forberedelse af kerneopgaven og mindre tid på 
uhensigtsmæssige procedurer og administration.” Se eventuelt referaterne fra gruppedrøf-
telserne på møde i Dialogforum for skoleområdet den 23. oktober 2018, hvor udvalgsmålet blev 
præsenteret første gang. Skolebestyrelsernes input bedes medbragt i kort, skriftlig form, til brug 
for gruppedrøftelsen og efterfølgende videndeling/referat. 
 

2. Input fra skolebestyrelserne til udvalgsmålene for 2020, se udvalgsmålene 2019 for skoleom-
rådet til inspiration. Input medbringes ligeledes i kort skriftlig form jf. do. 

 
Velkommen til Bryrup Skole v/Bo Buhl Andersen, skoleleder 

Velkommen til Danmarks smukkest beliggende folkeskole, det er ærgerligt, at det er mørkt, man 
kunne ellers se Bryrup Langsø. Anemonesangen.  
 
Velkomst v/Søren Kristensen, Børne- og Ungeudvalgsformand 

Velkommen til dialogmøde fra politikernes side. Afbud fra Susanne Jacobsen, men de øvrige er her, 
præsentationsrunde. FU-møde den 6. februar 2019 med deltagelse af Ivan via Skype, fra Warszawa. 
Præsentation af FU. Aftenens to temaer, dels fortsættelse af udvalgsmålet om at frigøre tid til kerne-
opgaven og dels udvalgsmål for 2020 (som BUU skal arbejde med allerede den 12.  marts 2019). 
Programændring: Retur fra gruppearbejde kl. 20.50. 
Budgetlægning: Det er allerede nu vedtaget, at der er en 1%’s besparelse, bortset fra BUU på skole- 
og dagtilbudsområdet, hvor der kan forventes en ekstra tildeling. KL’s Kend din kommune 2019, 
bl.a. undervisningsudgifter pr. elev: vi ligger 4. lavest, 2017-tal. Vi flyttes til 7. lavest med de til-
førte midler i 2018. Pengene skal gøre en forskel. Vi står foran en stor udfordring på specialområdet, 
og en del af midlerne vil skulle bruges til det. Der gøres en stor indsats i PPR for at finde gode løs-
ninger. Vi skal være skarpe på, at der måske ikke kommer så mange midler ud på skolerne.      
 
19.15: Orientering om evaluering af skolestruktur v/Huno K. Jensen, skolechef 
Præsentation. Der er sendt spørgeskema ud, og nogle er allerede i gang med at svare. Gennemgang 
af de væsentligste beslutninger i aftalen fra 2016, som skal evalueres. Data, spørgeskema, tidsplan. 
 
19.25: Rammesætning for dialogen i grupperne v/Huno 
Præsentation, side 7 ff. Vi producerer i aften et fundament til, at vi fra Skoleafdelingens side har et 
grundlag for det videre arbejde. Proces i grupperne fremvist, ca. 30 minutter. 

 

Skolebestyrelsesformænd og -næstfor-
mænd, skoleledere, FTR for skoleområdets 
faglige organisationer samt Børne- og Un-
geudvalget 12. marts 2019 

http://strategi.pbworks.com/w/page/122674494/M%C3%B8der_2018
http://strategi.pbworks.com/w/page/122674494/M%C3%B8der_2018
http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/129369456/Budget2019_Udvalgsaftale-udvalgsmaal_bev41_BUU.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/129369456/Budget2019_Udvalgsaftale-udvalgsmaal_bev41_BUU.pdf
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kend-din-kommune/
http://strategi.pbworks.com/w/file/132456978/190311_Dialogforum_Skole_Skolestruktur-evaluering_Udvalgsmaal_HKJ.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/file/132456978/190311_Dialogforum_Skole_Skolestruktur-evaluering_Udvalgsmaal_HKJ.pdf


 

 

Side 2 

Det andet tema er input til udvalgsmålene for 2020. Processen i grupperne fremvist, ca. 45 minut-
ter. De endelige udvalgsmål kommer til høring i skolebestyrelserne i august. 
Gruppesammensætningen.  
 
19.30: Gruppedrøftelse i 6 grupper 
Referaterne vedr. de to temaer kommer på hjemmesiden. 
 
20.50: Plenum, politikerne fortæller, hvad de har hørt i grupperne 

Lyserød/5 gruppe: Ans Skole, Bryrup Skole (SL), Fårvang Skole, Resenbro Skole, Vestre Skole 
(ref. Helle) v/Jonas: De lavthængende frugter er spist, det er rigtigt. Processen i forhold til denne 
udfordring, den kan vi ikke bare gå til – næste gang, hvordan giver disse møder værdi i klasseloka-
lerne, sende en udfordring ud. Konkrete ting: Udfordre elevplanerne, hvor meget/hvordan? Doku-
mentation til PPR er tidsrøver. Forsøg med store/anderledes klassesammensætninger igen. Politiker 
på besøg som skygge hos en lærer, der er hvor løsningerne er. Ledelsestiden bruges relevant, ikke 
til for mange møder. Mål: Ens mål til alle giver ikke mening, hellere en retning end mål. Trivsel, so-
cial og faglig trivsel (sund mad, rygepolitik, digital læring).  
Grøn/1 gruppe: Buskelundskolen, Gødvadskolen, Sorring Skole, Dybkær Specialskole; DLF v/Niels 
Jørgen (ref. Mikael) v/Helga: Fantastisk snak, også overraskelser. Skolerne er vidt forskellige, også 
forskellige vilkår, der skal være plads. Mange bomber kommer ud på skolerne fra forvaltningen på 
uhensigtsmæssige tidspunkter. Der skal komme relevante ting ud, men frihed til at vælge, fleksibili-
tet. Fokus på forskelligheden. Ledelsesfrirum til både skoleledelser, forældre og medarbejdere. For-
kortelser (PLC/PLF), eksempler på ting, der ikke altid er relevant, koncepter er ikke gode for alle. 
Mål: Inklusion, skolerne synes, at det er synd at ekskludere så mange – vi skal kunne rumme flere 
børn, det kræver uddannelse og hænder, så kan opgaven løses i normalskolen. Skole for alle. Kort 
snak om konkurrence mellem skolerne, det fylder meget, det skal vi tænke over, offentliggørelse, 
skaber negativ omtale. Forældre: Inklusion kan kun lykkes, hvis forældrene også kan tale det op, de 
skal på banen med positiv italesættelse. 
Gul/2 gruppe: Dybkærskolen, Gjessø Skole, Sølystskolen, Skægkærskolen, FOA v/Christian (ref. 
Anne) v/Peter: Det tiende bevillingsmål, svært med klare og kontante svar om, hvad der skal blive 
mindre af. Brug anledningen i skiftet fra ForældreIntra til Aula til en afstemning, give forventnin-
gerne et serviceeftersyn. Godt med tydelighed, når noget kommer ud fra centralt hold, hvad er 
”kan”, og hvad er ”skal”. Gerne en frihed indenfor rammerne til at løse opgaverne. Mål: Hellere få 
og enkle mål, i retning af det med trivsel, det på tværs af faggrupper skole/hjem, samarbejde, over-
gang, fælles sprog. Tillid til den lokale skoles evne til at løse målene. Lidt flere penge, ikke flere op-
gaver med dem, brug anledningen til at give mere luft på skolerne.  
Rød/3 gruppe: Frisholm Skole, Hvinningdalskolen, Thorning Skole, Voel Skole, Silkeborg Ungdoms-
skole (ref. Charlotte) v/Jarl: Mere tid: Elevplaner som en sten i skoen, unødvendigt meget tid på 
Meebook. Fælles ejendomsdrift en sten i skoen. Tiden igennem PPR-systemet er lang og tung. Triv-
sel på tværs løftes op i indskolingen. Et mere effektivt og virkningsfuldt rejseholdsbegreb til sko-
lerne. Toppen af eleverne, skal der være målsætninger for dem? Husk kerneopgaven, her skal må-
lene være. Vælger eleverne ungdomsuddannelse rigtigt første gang? Slus dem rigtigt ind. Eleverne 
skal blive i den kommunale skole i stedet for at skifte til de private skoler. Personlig kommentar: 
Gad vide om forældrebestyrelserne er de rigtige at spørge? Måske hellere spørge de ansatte. Alle 
skal have en FabLab-uddannet lærer, uanset om de har et FabLab. 
Hvid/6 gruppe: Balleskolen, Gjern Skole, Sejs Skole, Virklund Skole, HK v/Hanne (ref. Siff) 
v/Lars: Det er svært at komme med input i forhold til det, der sker på skolen, ud over det, der er 
sagt. Optimeringen er allerede sket, der er ikke mere at komme efter mht. besparelser. Ikke flere 
timer/opgaver på lærerne, det centrale skal være i orden fra starten. F.eks. forslag fra ministeren 
vedr. tal på skolens hjemmeside. Frihed, decentralisering. Ikke styring fra centralt hold. Mål: Ikke 
flere styringsmål lige foreløbig. Det er et politisk mål, at 100 % af Silkeborgs unge skal vælge 

http://strategi.pbworks.com/w/file/132457047/190311_Dialogforum_deltagere-grupper.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/page/131045256/M%C3%B8der_2019


 

 

Side 3 

ungdomsuddannelse efter egne ønsker. Hvis alle skal vælge erhvervsuddannelse, så falder mange 
fra – og omvendt mht. gymnasiet, bølger. 
Blå/4 gruppe: Funder-Kragelund Skole, Grauballe Skole, Langsøskolen, Trekløverskolen, BUPL 
v/Søren (ref. Kaj) v/Søren: Udfordringsret mht. elevplaner, arbejde med mere frihed til den enkelte 
skole. Kvalitetsrapporten måske med færre tal, mere kvalitativt. Undersøgelser og mængden af op-
gaver er sådan set indenfor skiven, men noget ligger i udkanten, graduering. MED- og andre stor-
møder trænger til eftersyn, kan frigøre tid. Budgethøring i august/september, formelt og en kan-op-
gave – det er for sent, vi drøfter det nu. Mål: Faste voksne, færre vikarer, hvordan kan vi arbejde 
med det? Færre mål, gå fra mål til middel/indsats i stedet for. Frihed til at gøre skoledagen anderle-
des, eksperimentere. Inklusion, specialområdet, skal vi forsøge at lave indsatser på distriktssko-
lerne, egne skoler med bedre tilbud.  
 
21.15: Farvel og tak for i dag v/Søren 
Det er meget vigtigt for os, at vi har talt med jer i aften! Der er mange andre tal i KL’s Kend din 
kommune 2019, som man bliver glad for at læse. Vi har et fantastisk velfungerende skolevæsen 
takket være alle jer, der yder i dagligdagen. Tak for et godt møde, vi evaluerer i FU. 
 

NB: Referat fra FU-mødet den 6. februar 2019 er på http://strategi.pbworks.com 

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kend-din-kommune/
https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/kend-din-kommune/
http://strategi.pbworks.com/w/page/131045256/M%C3%B8der_2019

