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Referat fra møde i Forretningsudvalget for Dialogforum for skoleområdet 
Tid og sted: Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 15.30-17.00 i lokale C127A, med kaffe/the, kage mv.  
Deltagere: Søren Kristensen, Huno Kjærsgaard Jensen, Søren Serritzlew (Sorring), Michael Søren-
sen (Fårvang), Susanne Gade Clausen (Balle) og Anne Vinther. Referent Helle Præsius Busk.  
Afbud: Ivan Thiim (Frisholm) 
 
 Dagsorden Referat 
1. Velkomst v/Søren Kristensen, Børne- og Un-

geudvalgsformand 
 

Velkommen. 

2. Evaluering af mødet i Dialogforum for skole-
området den 11. marts 2019, se http://stra-
tegi.pbworks.com.  
 

Spændende diskussioner og gode drøftelser 
med politikerne i grupperne. 
SK: Gruppedrøftelser mv. falder i god jord. 
Mødet var nyttigt for BUU. Man gør det godt 
på skolerne, dialogen med skolebestyrel-
serne giver en god fornemmelse for, hvad 
der foregår på skolerne. BUU kan drøfte, om 
de vil tage initiativ til at komme rundt på 
skolerne og have dialog med skolebestyrel-
sen. 
HKJ: Dialogforum er det formelle. Vi kan ar-
rangere et temamøde for politikere og be-
styrelser (som Folkemødet). 

3. Planlægning af møde i Dialogforum for skole-
området tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19-
21.15 på Gjern Skole (har tilbudt sig som 
vært). 
Temaforslag: 
• Konkret politiker-indsigt i dagligdagen på 

skolerne, hands-on (se fuld tekst s. 2).  
o Konkrete cases omkring skolens 

organisering og dagligdag (ske-
malægning, vikardækning mv.)  

o Konkrete cases fra klasserummet, 
hvordan forløber en dag for ele-
verne 

• Nationale test, skal Silkeborg Kommune 
søge dispensation? 

o Orientering om evaluering af de 
nationale test 

o Orientering om skolernes praksis 
ved anvendelse af nationale test 

o Nationale test som del af kvali-
tetsrapporten 

• Skolebestyrelsernes inddragelse i den po-
litiske proces. 

Drøftelse om de indsendte forslag. 
Den konkrete politikerindsigt er svært som 
punkt på møde, i stedet et BUU-”virksom-
hedsbesøg” på et par skoler (forventnings-
afstemning først). SK tager muligheden med 
til BUU. 
De nationale test, dette er ikke aktuelt. 
Skolebestyrelsernes inddragelse i den politi-
ske proces: En kort gennemgang på mødet 
om de beslutninger, der har affødt den ak-
tuelle situation, ikke for teknisk. Indledning 
og mulighed for dialog sidst. Budgetproce-
duren begynder med drøftelsen af kvalitets-
rapport mv. på forårets dialogmøder, så 
BUU er klædt på inden de første budgetdrøf-
telser. Høringssvar læses altid igennem.  
BUU’s egen aktuelle udfordring med det 
specialiserede område danner baggrund for 
temaet: Fællesskabets skole.  
Økonomisk, fagligt og rummeligt forældre-
perspektiv, den fælles tilgang til opgaven. 
Hvordan forældre engageres, hvordan er vi 
folkeskole, hvordan ses børn som en res-
source (eksempler fra Fagligt løft i 

 

 
20. oktober 2019 
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Side 2 

o Skoleområdets økonomi som del 
af den samlede kommunale øko-
nomi (bl.a. kommunens udfor-
dring i forhold til sanktionslovgiv-
ningen) 

o Orientering om områder, hvor 
skolerne er økonomisk udfordret 

o Orientering om vægtning mellem 
central og decentral opgavevare-
tagelse 

• Diverse forslag fra tidligere møder, se ne-
denfor 

 

Thorning). Vejen til øget mangfoldighed og 
børnefællesskaber på den enkelte skole. Di-
alog og fælles ejerskab. 
Det endelige program på hjemmesiden.  
Grupper: De forpligtende samarbejder, en 
gruppe pr. politiker. Næstformænd og to re-
præsentanter fra Det fælles elevråd invite-
res. 
 

4. Eventuelt 
 

Tak for et godt og konstruktivt møde 

 
Venlig hilsen 
Helle Præsius Busk 
Fuldmægtig 
 
 
Henvendelse fra Grauballe Skole af 22.3.2019  
”På vores skolebestyrelsesmøde snakkede vi om sidste dialogmøde og den tilgang som B & U-udval-
get arbejder efter. 
Vi kunne rigtig godt tænke os, at politikerne fik konkret indsigt i dagligdagen rundt om på skolerne. 
Hvordan lærernes skema er stykket sammen, hvor meget tid der er til forberedelse, hvilke uforud-
sete ting, der skal håndteres, og ikke mindst budgettet mere i detaljer - hvor mange penge der reelt 
set er til fx. nye bøger, nyt inventar etc. 
Vi tror, det kunne være givtigt med sådan en "hands on" oplevelse, for at det ikke bliver for ab-
strakt, når vi sidder og drøfter hverdagene på skolerne og hvilke muligheder og udfordringer, der 
er.” 
 
Tema-brainstorming på FU-møde 12.9.2017  
Digitale medier. Samarbejdet mellem skole og hjem. Forældrenes viden om eleverne i skolen. Triv-
sel og læring (ikke faglighed og læring). Entreprenørskab. Frivillighed og forældrenes ressourcer. In-
volvering. Problematik om det digitale og viden om børnenes digitale praksis. Forventninger. Unge-
byrådets Daymaker. Interessentanalyse. 
 

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