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Kære alle!  
 
Hermed dagsorden til mødet i Dialogforum Skole tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19.00-21.15 
på Gjern Skole, Søndergade 17, 8883 Gjern (parkering: på hele P-pladsen foran skolen (også på 
bus- og tandplejepladser) eller ved Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern (gå op 
ad trappen og over skolegården til skolen)) 
 
Vi forventer tre deltagere pr. skole. Af hensyn til forplejningen sendes eventuelle afbud til Helle 
Præsius Busk, hpb@silkeborg.dk, senest den 21. oktober 2019 inden kl. 10.  
 
Målet med dialogmødet er en fælles drøftelse af muligheder og udfordringer i fællesskabets skole – 
en skole for alle. Hvordan er/bliver det en fælles opgave for politikere, forældre, elever, ledere og 
medarbejdere i skolen? 
 
Tema: Fællesskabets skole – en skole for alle 
 
Dagsorden 
19.00 Velkommen til Gjern Skole v/Tine Sax, skoleleder 

 
19.10 Velkomst og økonomi generelt v/Søren Kristensen, Børne- og Ungeudvalgsformand 

 
19.20 Fællesskabets skole – en skole for alle v/Huno K. Jensen, skolechef 

- BUU-oplæg til budget 2020, udkast til udvalgsmål (bilag kommer på 
hjemmesiden) 

- Hvilke tiltag er sat i gang? 
- Fællesskabets skole > hvad kalder det på? 
- Rammesætning for dialogen i grupperne 
 

19.50 Gruppedrøftelse i 7 grupper ud fra de forpligtende samarbejder. 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 
 

Plenum: Politikernes refleksion over gruppedrøftelserne (2 minutter hver) 

21.15 Farvel og tak for i dag v/Søren Kristensen  
 

-21.45 Mulighed for dialog om økonomi med Søren, Huno og Mikael H. Svendsen 
 
Venlig hilsen 

 

Søren Kristensen 
Børne- og Ungeudvalgsformand 

Huno Kjærsgaard Jensen 
Skolechef 

 
NB: Referat fra FU-mødet den 1. oktober 2019 kommer på http://strategi.pbworks.com 

 

Skolebestyrelsesformænd og  
-næstformænd, skoleledere, FTR for 
skoleområdets faglige organisationer, 
repræsentanter fra Det Fælles Elevråd 
samt Børne- og Ungeudvalget 

10. oktober 2019 
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