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Noter fra mødet i Dialogforum Skole tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19.00-21.15 på 
Gjern Skole, Søndergade 17, 8883 Gjern 
 
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 
Velkommen til Gjern Skole v/Tine Sax, skoleleder: 
Hjertelig tak for, at I er kommet! Dette er skolechefens sidste dialogmøde. Gjern Skoles nye læ-
ringskurs, verdensmålscertificering på vej. Medarbejderne har ryddet op som forberedelse til jeres 
besøg. Børnene ved at I er her, vi har talt om det lokale fællesskab i Silkeborg Kommune, og de 
sendte en videohilsen. Sang: Puslespil.  
 
Velkomst og økonomi generelt v/Søren Kristensen, Børne- og Ungeudvalgsformand: 
Tak for gæstfriheden og sangen. Vi har i forretningsudvalget sammensat et program til i aften. I af-
ten også tre deltagere fra Det Fælles Elevråd, særligt velkommen. Kort præsentation af de fem fra 
BUU (afbud fra Jonas og Lars). Aftenens program er både en orientering om, hvad der foregår nu, 
og der peges også fremad. Der er spillet ind med idéer til aftenens emne fra Grauballe bl.a., vi vil 
arbejde videre med BUU-besøg på skolerne. 
Budget (side 2-4 i præsentationen): Det er muligt at spørge ind efter aftenens møde. De 10 mio. 
kr., der skal findes, er indarbejdet i budget 2020, som andenbehandles den 5. november 2019. Be-
sparelser i 2019 på baggrund af sanktionslovgivningen. F.eks. udskydes beløb vedr. IT, det har kon-
sekvenser for netværkskapacitet på skolerne. De decentrale midler tilbageføres til skolerne i 2020, 
skal tages fra skoleområdets centrale konti.  
 
Fællesskabets skole – en skole for alle v/Huno K. Jensen, skolechef: 
Se side 4-6 i præsentationen: 
- BUU-oplæg til budget 2020, udkast til udvalgsmål (på hjemmesiden); Hvilke tiltag er sat i gang? 
- Fællesskabets skole > hvad kalder det på?; Kan vi gøre noget for at flytte ressourcen til di-

striktsskolerne?  
Udvalgsmålet ”Børn udfolder egne potentialer i lokale, udviklende fællesskaber”. Igangsatte til-
tag på baggrund af større undersøgelse i efteråret 2018. Videoklip: Folkeskolen. Vores. Hele li-
vet. + Gjern Skole + ikke offentlig video om Simon, anbefaler bl.a. en mentor. Selvom børn ’slår 
sig på’ fællesskaber, så vil de helst være i folkeskolen. Simon er nu stand-upper. MindSet for In-
klusion, vi har i mange år arbejdet på at flytte ressourcen til børnene, men vi er ikke i mål – 
hvordan får vi det til at ske? Hvordan får vi Fællesskabets skole – en skole for alle? 

- Rammesætning for dialogen i grupperne 
Gruppedrøftelse i 5 grupper ud fra de forpligtende samarbejder. Der er en politiker (=tovholder) 
og en referent i hver gruppe. Gruppeproces på hjemmesiden.  

Sammendrag af gruppedrøftelser på hjemmesiden. 
 
Plenum:  

Stil op og stem til ungebyrådet 2019. Fristen for at stille op er forlænget og valget er udsat til 6. no-
vember 2019. Unge fra 7. klasse til og med 19 år, som bor i Silkeborg Kommune, kan stille op til 
valget, se https://v8.valgservice.dk/sk_unge_19. Se video om Ungebyrådet på https://www.face-
book.com/ungpol8600.  
Der kommer forslag fra ungebyrådet, og de bliver gennemført – et af forslagene, der er gennemført, 
er hjertestartere på alle skoler. Pt. har ungebyrådet fokus på snus. 

https://gjernskole.aula.dk/laeringskurs
https://gjernskole.aula.dk/laeringskurs
http://www.rasmusskovborring.dk/grafik/Puslespil%20node+tekst.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/136511361/191022_DialogforumSkole-praesentation_HKJ-SK.pdf
https://www.vive.dk/da/udgivelser/sanktionslovgivningen-og-kommunernes-oekonomiske-styring-8916/
http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/136511361/191022_DialogforumSkole-praesentation_HKJ-SK.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/file/136200624/191022_Dialogforum-bilag_UDKAST-uddrag_BUU-udvalgsaftale.pdf
https://vimeo.com/239614096
https://vimeo.com/239614096
https://vimeo.com/69078724
http://strategi.pbworks.com/w/file/136511415/191022_Dialogforum_Proces_f_gruppedroeftelser.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/file/136511415/191022_Dialogforum_Gruppedroeftelse-samlet.pdf
https://v8.valgservice.dk/sk_unge_19
https://www.facebook.com/ungpol8600/videos/2980096342214868/
https://www.facebook.com/ungpol8600
https://www.facebook.com/ungpol8600


 

 

Side 2 

 
Politikernes refleksion over gruppedrøftelserne (2 minutter hver): 
Susanne J. – Blå gruppe=gruppe 4 
En runde med skolernes tiltag, og hvad de kunne tænke sig hjælp til. Forskel på brugen af AKT, men 
det bruges. Ordene tillid, forældre og fællesskab gik igen. Bedre til større åbenhed om udfordringer 
og problemer, formidling til forældrene om f.eks. baggrunden for opdeling af eleverne. Snak om fo-
rebyggelse, konflikthåndtering og det respektfulde samvær, så problemerne ikke udvikler sig. Foræl-
drenes reaktioner på det, der foregår i klasserne. Også input fra elevernes side. Gode og konstruk-
tive fortællinger om, hvad der sker på skolerne. Samarbejde! 
Helga J. – Grøn gruppe=gruppe 1 
Mange ord. Hvis det skal lykkes med større inklusion, så ressourcer til personale og fysiske rammer. 
Forventninger til samarbejdsmodellen, som skal styrke samarbejdet. Behov for at genskabe tilliden, 
når ting ikke lykkes så godt, det går ud over de børn, der er nemme at inkludere – de børn skal vi 
også have fokus på. Skolestart, mere fokus på f.eks. at udskyde skolestarten for december-drenge. 
Åbenhed om diagnoser, større forståelse både i forældre- og elevgrupper. Rejseholdet skal bruges 
mere forebyggende, inden diagnoserne, skal rykke ud hurtigt. Børn lærer forskelligt, det skal der fo-
kus på, rammer og boglighed mv. Videncentrene skal udbredes mere, de bruges, har gode resulta-
ter. Turde stille krav til forældrene, en vigtig opgave til skolebestyrelserne, tale sammen, fælles fo-
redrag. Inviter gerne forældrene til at hjælpe på skolerne, konkrete opgaver.  
Peter S. – Gul gruppe=gruppe 2 
Delt gode erfaringer skolerne imellem. Forudsætningen for at understøtte udvikling: Medspil, vi skal 
arbejde på at finde noget imellem det centrale og det decentrale tilbud, fleksibilitet, en flydende 
overgang. Gerne med økonomisk incitamentsstruktur, så man kan fastholdes i gode lokale tilbud. Vi 
mangler decentrale kompetenceudbud, hilser PPR decentralt velkommen. Trivsel på tværs i skolen, 
komme hele vejen rundt og se familien som helhed (Fårvang gode erfaringer). Dialog om den rolle, 
de forskellige aktører skal spille, konklusionen er, at alle skal blande sig mere og udfordre hinanden. 
Politikerne skal vise tillid, de lokale skal have albuerum. 
Jarl G. – Pink gruppe=gruppe 5 
Gruppen har talt meget. Der kom meget godt frem, seks ting: 
Abstrakt: 1. Den tidlige indsats og den hurtige indsats, erkendelse af handling og hurtig iværksæt-
telse. 2. Attitude og forventning, skab forventninger så det normale/ikke normale ikke italesættes, 
en del af fællesskabet uanset hvad.  
Konkret: 3. Når der er en proces med et barn på vej til inklusionscenter, så skal processen være or-
dentlig og ikke kaotisk, hjælp for en stund og herefter skal barnet tilbage. 4. Når de tilførte millioner 
omsættes direkte til stillinger, hvad kan de ansatte så gøre for os?  
Spørgsmål: 5. Skulle vi lave en tildelingsmodel møntet efter de faktiske problemer i stedet for de-
mografi? 6. Skulle vi tænke mere pædagoger og mindre lærere, der er knap så meget forberedelse? 
Søren K. – Rød gruppe=gruppe 3 
Indsatser rundt omkring: Fleksbånd, D-klasse med mulighed for at være uden stempel, ’Skolen i 
skolen’ med forskellige tiltag i lokal kontekst. Den hurtige ressourcehjælp, en hurtig indsats (det 
skal til). PPR har travlt, men hvad kan vi gøre? Evt. ressourcepersoner indenfor de forpligtende sam-
arbejder, måske et nyt beredskab der sikrer handling, når det brænder på? Hvordan ser forældrene 
på inklusion? Forældrene er mest interesseret i eget barn, fællesskabstanken har det svært. Vi skal 
overveje vores kommunikation, slås op som noget stort eller under radaren: vi vil en skole, hvor 
børnene er i hele skoletiden, ambition. Hvis vi ser tilbage på 2011, så skabte det en modreaktion. 
Der er brug for nye metoder i spil og hurtige indsatser, samt at vi har beredskaber og fokus på det, 
der virker. Der skal ressourcer til, hvordan skabes de? Der er nogen, der har tænkt sig godt om i 
forhold til de eksisterende rammer.  
 
Farvel og tak for i dag v/Søren Kristensen:  
Der er mange ting i spil, vi har prøvet at gøre hinanden klogere, og vi får efterfølgende en drøftelse i 
BUU – og gerne også på skolerne. Det har taget mig 10 år at slide skolechefen op – første dialog-
møde i Buskelund, vi fik så mange skældud. Meget af det, der er sket i de seneste 10 år, er din for-
tjeneste, Huno. Det bliver hårdt for mange af os, når du holder til nytår. Næste gang vi mødes i 
2020 er det med en ny skolechef, men det samme BUU. Tak for aftenens input! 
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