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Møde i Forretningsudvalget for Dialogforum for skoleområdet 
Tid og sted: Onsdag den 6. februar 2019 kl. 17.00-18.30 i lokale C127A, med kaffe/the, kage mv.  
Deltagere: Søren Kristensen, Huno Kjærsgaard Jensen, Anne L. Vinther, Søren Serritzlew (Sorring), 
Michael Sørensen (Fårvang), Susanne Gade Clausen (Balle) og via Skype: Ivan Thiim (Frisholm). 
Referent Helle Præsius Busk.  
 
 Dagsorden Referat 
1. Velkomst v/Søren Kristen-

sen, Børne- og Ungeud-
valgsformand 
 

Velkommen! Dagens væsentligste opgave er det kommende 
møde i Dialogforum. Anne deltager, for at vi kan løse opga-
verne bedst muligt. 
 

2. Evaluering af mødet i Dia-
logforum for skoleområdet 
den 23. oktober 2018, se 
http://stra-
tegi.pbworks.com.  
 

Generel tilfredshed med mødet, der dog bar præg af forskellig-
heder i grupper (enkelte med mange ledere). Nogle ønskede 
en oversigt over, hvad man kunne tale om.  
Formen var valgt for at ”varme skolebestyrelserne” op til at 
drøfte elementer/tanker i egen skolebestyrelse inden næste 
møde i Dialogforum, dvs. for at få en åben drøftelse. Vi tager 
erfaringerne med os. 
  

3. Planlægning af møde i Dia-
logforum for skoleområdet 
tirsdag den 11. marts 2019 
kl. 19-21.15, næstfor-
mænd er velkomne. 
Sted er ikke besluttet. 
Tema i forlængelse af ok-
tober-mødet. 
Kort orientering om ny fol-
keskoleaftale? 
I øvrigt: tema-brainstor-
ming i referat fra FU-møde 
i september 2017. 
 

Orientering om evalueringen af skolestrukturen. 
Arbejde videre med udvalgsmålet i forlængelse af oktober-mø-
det (Målet med dialogmødet er at få en første drøftelse af, 
hvordan vi kommer til at arbejde med udvalgsmålet (”Det er et 
politisk mål, at medarbejdere og ledere kan frigøre mere tid til 
forberedelse af kerneopgaven og mindre tid på uhensigtsmæs-
sige procedurer og administration”). Udvalgsmålet skal efter-
følgende drøftes hjemme på egen skole og atter drøftes mere 
konkret på dialogmødet den 11. marts 2019, hvor også næst-
formændene er velkomne) 
Dialog om kommende budgetårs udvalgsmål, rammesættes, 
forslag om at skolen ser i egen forældretilfredshedsundersø-
gelse som forberedelse. 
Gruppesammensætning som hidtil, dvs. skoleleder og skolebe-
styrelsesformænd/-næstformænd sammen. En politiker pr. 
gruppe og referenter. 
En proces, hvor vi kommer dybere ind i udvalgsmålet.  
Plenum-tilbagemelding 2-3 minutter pr. politiker (hvad har jeg 
hørt) 
I øvrigt: 
BUU har besluttet ikke at tale skolestruktur (og dermed heller 
ikke overbygningsstruktur) i denne byrådsperiode.  
Spørgsmål om forpligtende samarbejder: der er 3 mio. kr. som 
er lagt ud på skolerne. Budgetopfølgning ikke økonomisk men 
via en kvalitativ beskrivelse.  
Den nye folkeskoleaftale behandles efter folketingsvalg, på 
næste møde (eventuelt temamøde). 
 

 

 
28. februar 2019 

http://strategi.pbworks.com/w/page/122674494/M%C3%B8der_2018
http://strategi.pbworks.com/w/page/122674494/M%C3%B8der_2018
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-understoettende
https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-understoettende
http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/120368751/170912_FU-dialogforum_referat.pdf
http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/120368751/170912_FU-dialogforum_referat.pdf


 

 

Side 2 

4.  Evaluering af skolebesty-
relsestemamøde den 14. 
januar 2019 om overbyg-
ningsstruktur og -kultur. 
Se oplæg og noter. 
Bilag om FU’s opgaver jf. 
vedtægt mv., se side 3.   
 

Uheldig proces vedr. planlægning, kort varsel. Skoleafdelingen 
arrangerer temamøder for at understøtte skolebestyrelserne i 
at få indsigt. Vi har haft introduktionskurser og f.eks. budget-
kurser, alle uden politikerdeltagelse. Dette tema er politik og 
derfor uegnet til formen. Vi tager ved lære af forløbet.  
Forældrerepræsentanterne i FU vil gerne være sparringspart-
nere, men temamøderne er Skoleafdelingens.  
I øvrigt: Oplægsholdere skal være tydeligere. Positivt at 150 
deltog i mødet, mange fik talt sammen. God mailudveksling. 
Afsluttende: Forretningsordenen skærpes, så mødetype og del-
tagerkreds mv. bliver tydeligere. 
  

5. Eventuelt 
• Årsplan for skolebesty-

relserne 
 

Vedr. årsplanen: Ønske om færre møder ”dikteret” af Skoleaf-
delingen, der er også møder i de forpligtende samarbejder. 
Planen er vejledende, og temamøderne er tilbud, ikke krav, til 
skolebestyrelsesmedlemmer. 
Tak for i dag. 
 

 
Venlig hilsen 
Helle Præsius Busk 
Fuldmægtig 

http://strategi.pbworks.com/w/page/131045256/M%C3%B8der_2019
http://strategi.pbworks.com/w/page/108637075/Aarsplanlaegning_i_skolebestyrelsen
http://strategi.pbworks.com/w/page/108637075/Aarsplanlaegning_i_skolebestyrelsen


 

 

Side 3 

Bilag til pkt. 4, FU-møde den 6. februar 2019 
 

Opgaver i Forretningsudvalget, Dialogforum for skoleområdet 
 
Baggrund 
Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skoler 
§ 23. Der nedsættes et rådgivende organ kaldet Dialogforum for skoleområdet, bestående af for-
mænd for kommunens skolebestyrelser, disse skolers skoleledere samt fællestillidsrepræsentanter 
for skoleområdets faglige organisationer. Som minimum skal der under Dialogforum for skoleområ-
det nedsættes et forretningsudvalg. Dialogforum for skoleområdet kan løbende nedsætte ad hoc ar-
bejdsgrupper (f.eks. vedr. økonomi-/budget, uddannelse eller nytænkning).  
Stk. 2. Dialogforum for skoleområdets opgave er, via en løbende dialog med Børne- og Ungeudval-
get minimum to gange om året, at medvirke til udvikling af det kommunale skolevæsen. 
Stk. 3. Dialogforum for skoleområdet fastsætter selv sin forretningsorden, styrelsesvedtægtens bilag 
1.02.  
 
Styrelsesvedtægtens bilag 1.02, uddrag 
Dialogforum for skoleområdet arbejder på grundlag af styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes 
skolevæsen, kapitel 5, § 23. Opgaven er, via en løbende dialog med Børne- og Ungeudvalget mini-
mum to gange om året, at medvirke til udvikling af det kommunale skolevæsen. Dialogforum for 
skoleområdet består af formænd for kommunens skolebestyrelser samt disse skolers skoleledere. 
 
§ 2 Forretningsudvalget 
Forretningsudvalget har en koordinerende funktion som tovholder for mødeindkaldelse, ansvar for 
udarbejdelse af tilhørende baggrundsmateriale, ansvar for praktiske arrangementer mm. Forret-
ningsudvalget er desuden initiativtager i ”krisesituationer”. 
Forretningsudvalget vælges af Dialogforum for skoleområdet blandt forældrevalgte skolebestyrelses-
formænd og består af mindst fire skolebestyrelsesformænd, formanden for Børne- og Ungeudvalget 
samt Skolechefen. Der vælges i lige år for 2 år ad gangen. 
Forretningsudvalget afholder møde(r) som forberedelse til Dialogforum for skoleområdets møder (se 
§ 3) og i øvrigt efter behov. 
Skoleafdelingen stiller referent til rådighed. 
 
Praksis 
Forretningsudvalget har hidtil udelukkende været involveret i møderne for Dialogforum for skoleom-
rådet, jf. § 23, stk. 2 – eller i helt ”uafhængige møder”, f.eks. vedr. planlægningen af møder om-
kring skolestrukturdebatten i 2016. Skoleafdelingen har stået for at arrangere introduktionskurser 
for (nyvalgte) skolebestyrelser i september i lige år. Det seneste par år er skolebestyrelserne blevet 
indbudt til temamøder, der tjener som kompetenceudvikling/opfølgning på kurserne. Temaerne er 
affødt af kurserne og f.eks. budgethøringssvar. 
I skoleåret 2018/19 er der ud fra et ønske fra skolerne blevet udsendt en årsplan for arbejdet i sko-
lebestyrelserne. 
Skolebestyrelsesformændene har selv i perioder arbejdet med et erfa-netværk, uafhængigt af Skole-
afdelingen. 
  
Specifik note vedr. januar 2019-mødet: Til det planlagte temamøde i januar 2019 var der ikke 
på forhånd ønsket temaer, så Skoleafdelingen sendte en forespørgsel om ønskede temaer til forret-
ningsudvalget. Der kom to ønsker retur, og Skoleafdelingens ledelse valgte at indkalde til temamø-
det med det ene tema, Overbygningsstruktur og -kultur. 
 
 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Styrelsesvedtaegt/Kapitel-5-Dialogfora-paa-skoleomraadet
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-1-Overordnet-styring/1-02-Dialogforum-for-skoleomraadets-virksomhed
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-1-Overordnet-styring/1-02-Dialogforum-for-skoleomraadets-virksomhed
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/Bilag-1-Overordnet-styring/1-02-Dialogforum-for-skoleomraadets-virksomhed
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Styrelsesvedtaegt/Kapitel-5-Dialogfora-paa-skoleomraadet
http://strategi.pbworks.com/w/page/108637075/Aarsplanlaegning_i_skolebestyrelsen
http://strategi.pbworks.com/w/page/108637075/Aarsplanlaegning_i_skolebestyrelsen
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