
Møde i Dialogforum for skoleområdet
den 11. marts 2019

på Bryrup Skole

Tema: Børne- og Ungeudvalgets udvalgsmål for 2019 og 2020 



Aftenens program

19.00 Velkommen til Bryrup Skole v/Bo Buhl Andersen, skoleleder 

19.05 Velkomst v/Søren Kristensen, Børne- og Ungeudvalgsformand 

19.15 Orientering om evaluering af skolestruktur v/Huno K. Jensen, skolechef 

19.25 Rammesætning for dialogen i grupperne v/Huno 

19.30 Gruppedrøftelse i 6 grupper. Der er en politiker (=tovholder) og en referent i 

hver gruppe. Undervejs bliver der serveret kaffe/the og kage. 

Input og korte referater lægges efterfølgende på hjemmesiden. 

21.00 Politikerne fortæller, hvad de har hørt i grupperne 

21.15 Farvel og tak for i dag v/Søren Kristensen 



Evaluering af skolestruktur

• Byrådet godkendte på mødet 27. juni 2016 en ny 
skolestruktur for Silkeborg Kommune, som skulle træde i 
kraft med virkning fra 1. august 2017. 

• Af den politiske aftale fremgår blandt andet at:
”Den nye skolestruktur og de forpligtende samarbejder 
evalueres af Børne- og Ungeudvalget og byrådet i efteråret 
2018. I evalueringen indgår blandt andet udvikling i elevtal, 
resultater, kvalitet, trivsel og økonomi...”



Formålet med evalueringen

Formålet med evalueringen er at give et billede af det samlede 
skolevæsen i Silkeborg Kommune i dag, med specielt fokus på 
de væsentligste beslutninger i den politiske aftale: 

• Ændring i skoledistrikter
• Ændring af overbygningsrelationer
• Indskrivning i børnehaveklasse / optagelse af elever
• Etablering af forpligtende samarbejder
• Etablering af videnscentre



Hvordan evalueres?
• Der anvendes generelle statistiske data for: elevtal, resultater, 

trivsel, segregeringsgrad m.m. 

• Økonomiske data, som f.eks. samlet budget, pris pr. elev, 
antal frie timer udtrækkes fra Silkeborg Kommunes 
økonomisystem og tildelingsmodeller. 

• For at afdække skolernes oplevelse af elementerne i 
skolestrukturen udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse, 
som udsendes til skolebestyrelser, MED-organisation og 
skoleledelser



Tidsplan for evaluering

• 27.6 2016: Ny skolestruktur vedtages
• 6.3 2019: Spørgeskema udsendes til bestyrelser, 

ledelser og MED (3 besvarelser pr. skole)
• 24.4 2019: Endelig rapport
• 7.5 2019: BUU behandler rapporten



Gruppedrøftelser i aften om to emner – nr. 1:

Input fra skolebestyrelserne til udvalgsmålet for 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.” 
Referaterne fra gruppedrøftelserne på møde i Dialogforum for 
skoleområdet den 23. oktober 2018, hvor udvalgsmålet blev 
præsenteret første gang, er tilgængelige/udsendt. 
Jf. mail af 8. februar: Skolebestyrelsernes input bedes medbragt i kort, 
skriftlig form, til brug for gruppedrøftelsen og efterfølgende 
videndeling/referat. 



Videndeling i grupperne sådan her:



Gruppedrøftelser i aften om to emner – nr. 2:

Input fra skolebestyrelserne til udvalgsmålene for 2020

Udvalgsmålene 2019 for skoleområdet er tilgængelige/udsendt. 

Jf. mail af 8. februar: Skolebestyrelsernes input bedes medbragt i kort, 
skriftlig form, til brug for gruppedrøftelsen og efterfølgende 
videndeling/referat.



Videndeling i grupperne sådan her:



Gruppesammensætningen
 

Grøn/1 gruppe: Buskelundskolen, Gødvadskolen, Sorring Skole, Dybkær Specialskole; 
DLF v/Niels Jørgen, Helga (ref. Mikael) 
Gul/2 gruppe: Dybkærskolen, Gjessø Skole, Sølystskolen, Skægkærskolen, FOA 
v/Christian, Peter (ref. Anne) 
Rød/3 gruppe: Frisholm Skole, Hvinningdalskolen, Thorning Skole, Voel Skole, 
Silkeborg Ungdomsskole, Jarl (ref. Charlotte) 
Blå/4 gruppe: Funder-Kragelund Skole, Grauballe Skole, Langsøskolen, 
Trekløverskolen, BUPL v/Søren, Søren (ref. Kaj) 
Lyserød/5 gruppe: Ans Skole, Bryrup Skole (SL), Fårvang Skole, Resenbro Skole, 
Vestre Skole, Jonas (ref. Helle) 
Hvid/6 gruppe: Balleskolen, Gjern Skole, Sejs Skole, Virklund Skole, HK v/Hanne, Lars 
(ref. Siff) 



Fælles opsamling i plenum

Kl. 20.50 fortæller politikerne, hvad de har hørt i grupperne, og 
kl. 21.15 siger Søren Kristensen tak for i aften!
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