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Kære alle!  
 
Hermed dagsorden til mødet i Dialogforum Skole torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00-21.15 på 
Langsøskolen, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg 
 
Vi forventer tre deltagere pr. skole. Af hensyn til forplejningen sendes eventuelle afbud til Helle 
Præsius Busk, hpb@silkeborg.dk, senest den 4. marts 2020 inden kl. 10.  
 
Målet med dialogmødet er drøftelser og videndeling om det gode skole-hjem-samarbejde. Hvordan 
skaber vi et samarbejde mellem skole og hjem, der bidrager til den fælles opgave med at 
understøtte god læring, trivsel og udvikling for alle eleverne i Silkeborg Kommunes skolevæsen? 
 
Tema: Skole-hjem-samarbejde – når alle skal med 

Bl.a. med baggrund i det tværgående udvalgsmål for 2020: ”Tydelige forventninger til forældres 
rolle og ansvar” (uændret i forhold til udkast til udvalgsaftale 2020). Forberedelse sker ved at ”læse 
op på” egen skoles principper for skole-hjem-samarbejde m.fl.  
 
Dagsorden 
19.00 Velkommen til Langsøskolen v/Keld Vestergaard, skoleleder 

 
19.10 Velkomst v/Søren Kristensen, Børne- og Ungeudvalgsformand 

Bl.a. præsentation af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, netop godkendt 
 

19.20 Skole-hjem-samarbejde – når alle skal med v/Thomas Born Smidt, skolechef 
- Rammesætning for dialogen i grupperne 
 

19.35 Gruppedrøftelse i 7 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 
 

Plenum: Politikerne fortæller, hvad de tager med fra dialogen (2 minutter hver) 

21.15 Farvel og tak for i dag v/Søren Kristensen  
 

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

 

Søren Kristensen 
Børne- og Ungeudvalgsformand 

Thomas Born Smidt 
Skolechef 

 
NB: Materiale til Dialogforum Skole er flyttet til samme hjemmeside som skolestyrelsesvedtægten, 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole. Siden er endnu ikke helt ajour med det ældre materiale fra møder. 
Referat fra FU-mødet den 2. februar 2020 kommer på https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2020    

 

Skolebestyrelsesformænd og  
-næstformænd, skoleledere, FTR for 
skoleområdets faglige organisationer  
samt Børne- og Ungeudvalget 25. februar 2020 
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