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Kære alle!  
 
Hermed dagsorden til Dialogmøde for skoleområdet mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00-
21.15 på Bryrup Skole, Skolevej 14, 8654 Bryrup 
 
Vi forventer tre deltagere pr. skole. Af hensyn til forplejningen sendes eventuelle afbud til Helle 
Præsius Busk, hpb@silkeborg.dk, senest den 6. marts 2019 inden kl. 10.  
 
Målet med dialogmødet er en opsamling af, hvordan vi kommer til at arbejde med det tidligere 
drøftede 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 

medarbejdere og ledere kan frigøre mere tid til forberedelse af kerneopgaven og 
mindre tid på uhensigtsmæssige procedurer og administration.” Se eventuelt referaterne 
fra gruppedrøftelserne 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 
skoleområdet til inspiration. Input medbringes ligeledes i kort skriftlig form jf. do. 

 
Dagsorden 
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  
 

 
Venlig hilsen 

 

Søren Kristensen 
Børne- og Ungeudvalgsformand 

Huno Kjærsgaard Jensen 
Skolechef 

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

 

Skolebestyrelsesformænd og -
næstformænd, skoleledere, FTR for 
skoleområdets faglige organisationer samt 
Børne- og Ungeudvalget 21. februar 2019 
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