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Kære alle!  
 
Hermed noter fra mødet i Dialogforum Skole torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00-21.15 på 
Langsøskolen, Hejrevej 25, 8600 Silkeborg 
 
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.  
 
Velkommen til Langsøskolen v/Keld Vestergaard, skoleleder 

Sang: ”Hilsen til forårssolen” – akkompagneret af Bo Buhl og Mette Krogslund 
Velkommen til Langsøskolen, med byens bedste placering, vi bruger mulighederne omkring os. Vi 
har fundet vores pædagogiske fundament, et nyt værdigrundlag: Vi er en krap-skole. Vores elever 
er oftest glade for at gå i skole, men vi tager ansvaret for, at børnene lykkes, alvorligt. Vi hjælpes 
ad med at finde strategier, så det lykkes, det er vores ambition. Vi har et meget alsidigt skoledistrikt 
socioøkonomisk, og vi lykkes bedst, hvor vi rummer hele paletten. Vi har specialbørn i både 
almenklasser og inklusionscenter, en stor berigelse for skolen. Velkommen. 
 
Velkomst v/Søren Kristensen, Børne- og Ungeudvalgsformand 
Bl.a. præsentation af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, netop godkendt 

Vi er på kommunens nyeste skole, fra 2004. I Dybkær kommer der også en ny skole i 2023… med 
den kadence skal skolerne holde i 400 år. Vi har i dag afsløret, hvem der skal stå for projektet med 
Dybkær – og Årstiderne har vundet entreprisen på den største anlægssag i ny Silkeborg Kommune.  
Velkommen til denne aften, hvor vi skal drøfte skole-hjem-samarbejdet (FU præsenteret). Det er 
vigtigt at gentænke samarbejdet, også i forlængelse af skolereformen og Aula. Kvalitetsrapport og 
økonomi er der mulighed for at drøfte fra kl. 21.15. 
BUU præsenteret (afbud fra Lars Hansen). Vi har fået ny skolechef, velkommen til Thomas, som er 
kommet godt i gang, det bliver et godt samarbejde! 
Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er drøftet længe, gælder sammenhængen på hele 0-
18 års området og afløser politik fra 2007. En del fine formuleringer er taget med. Ny planche med 
tegninger, der går i hjertet. Tegningerne siger noget om indholdet, tænkningen er, at alle skal med. 
Der er sket noget med den måde, som vi tilgår børnene på – vi mener, at alle skal med! Tanken er, 
at flere børn skal gå i den lokale folkeskole, vi arbejder på at finde lokale mellemformer, så børnene 
ikke visiteres til specialtilbud. Vi skal have knækket kurven! Det handler om at styrke fællesskabet. I 
den nye politik er der også forventninger til barnet/den unge. Videoen fremvist (se præsentationen, 
side 3).  

 

Skolebestyrelsesformænd og  
-næstformænd, skoleledere, FTR for 
skoleområdets faglige organisationer  
samt Børne- og Ungeudvalget 19. marts 2020 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/%7E/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/191022_Dialogforum-bilag_UDKAST-uddrag_BUU-udvalgsaftale.pdf?la=da
https://langsoeskolen.aula.dk/paedagogisk-grundlag
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Den-sammenhaengende-boern-og-unge-politik
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/%7E/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2020/200305_DialogforumSkole_DSBUpolitik-plakat.pdf?la=da
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/%7E/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2020/200305_DialogforumSkole_DSBUpolitik-plakat.pdf?la=da
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/%7E/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2020/200305_DialogforumSkole_praesentation_SK_TBS.pdf?la=da


 

 

Side 2 

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

Tak for velkomsten. Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er et fint arbejde at få lagt i 
hænderne som det første. Man har set mod Silkeborg fra mange steder. Dette er en inspirerende 
politik, og jeg føler mig heldig med at skulle gå i gang på den baggrund. Thomas har baggrund som 
lærer/pædagogisk leder/skolechef, har en hobby som reserveofficer i hæren, og han er gift og har to 
drenge i folkeskolen i Viborg. 
Præsentation side 4-7. Reference til folkeskolens formål og EVA’s vidensnotat om Skole-hjem-
samarbejde. Inspirationsmateriale på https://foraeldrefiduser.dk/. Man kan støde på de forskellige 
diskurser i forskellige sammenhænge, stadig – og derfor er konstruktiv dialog vigtig. Oplæg v/Gro 
Emmertsen Lund om ”Det responsive forældresamarbejde”, det er vigtigt at kunne tale sammen og 
respondere på det menneske, der sidder overfor. Spørgsmålene (se nedenfor) er en rammesætning 
for videndeling til skole-hjem-samarbejdet på skolerne, så vi politisk og forvaltningsmæssigt kan 
støtte jer.  
 
Gruppedrøftelse i 6 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. 

Temaer i gruppedrøftelserne: 
Generel kommunikation i skole-hjem-samarbejdet  
• Hvad er vigtigt at kommunikere om og hvordan? 
• Digital kommunikation og Aula – hvad virker og hvad er svært? 
Dialog om barnets læring, trivsel og udvikling 
• Hvordan arbejder vi med elevplaner mm.?  
• Hvordan tilrettelægger vi dialogen mellem skole og hjem? 
• Hvordan er vores tilgang, når det bliver svært eller konfliktfyldt? 
Skolebestyrelsens rolle i det gode skole-hjem-samarbejde, når alle skal med 
• Hvad har vi vægtet i vores principper for skole-hjem-samarbejdet? 
• Hvordan er skolebestyrelsens dialog med forældrene på skolen? 
 
Læs gruppereferaterne! 
 
Plenum 
Politikerne fortæller, hvad de tager med fra dialogen (2 minutter hver) 
Blå=Gruppe 4 v/Susanne  
En lille gruppe, det var dejligt, tid til at tale sammen. Udviklingen af kommunikation mellem skole 
og hjem fylder meget – 25 særordninger i en klasse, hvor forældrene forventede forskellige 
reaktioner/holdninger. Forældrene vil rydde sten af vejen for børnene, men børnene skal have lidt 
skrammer. Gad vide, om vi kommunikerer det rigtige, det skal vi tale med lærerne om ind imellem. 
Skolebestyrelsens rolle er vigtig, skal være på forældremøderne. Det er vigtigt, at vi har 
skolebestyrelsens opbakning til forventningerne til forældre – børnene skal være klar til 
undervisning. Læsning og kvalitetsrapport til sidst, med til udvalget. 
 
Grøn=Gruppe 1 v/Helga 
Der blev talt meget. Vi talte om forventningsafstemning med kommunikationen, overgangene 
mellem indskoling, mellemtrin, udskoling, hvorfor gør børnene som de gør. Aula fungerer i 
forældreperspektiv rigtig godt (lektiebog mv.), har dog mangler på den administrative del, tale om 
løsninger. Nogle ting kan ikke lade sig gøre i Aula, eks. planlægning. Meebook knap så positivt, ikke 
velegnet til elevplaner. Værdien af elevplaner er ikke så stor, personlig dialog har større værdi. 
Ønske om at finde grundtanken for elevplaner, hvorfor laves de og hvad skal de bruges til? Klart 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/%7E/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2020/200305_DialogforumSkole_praesentation_SK_TBS.pdf?la=da
https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal
https://www.eva.dk/grundskole/skole-hjem-samarbejde
https://www.eva.dk/grundskole/skole-hjem-samarbejde
https://foraeldrefiduser.dk/
https://skoleudvikling.silkeborg.dk/%7E/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skoleudvikling/Indsatser/Fremmoede/200127_EM_Responsivt_foraeldresamarbejde_GEL.pdf?la=da
https://skoleudvikling.silkeborg.dk/%7E/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skoleudvikling/Indsatser/Fremmoede/200127_EM_Responsivt_foraeldresamarbejde_GEL.pdf?la=da
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2020
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/%7E/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2020/200305_DialogforumSkole_gruppereferat_samlet.pdf?la=da


 

 

Side 3 

sprog. Det er barnet, der er det vigtige, barnets stemme skal høres. Udfordring mht. lovgivning om 
elevplaner. Ikke status og se bagud, hellere se fremad. Det skal vi gå videre med. Skolebestyrelser 
og hvordan de bruges på skolerne, der er forskel. Skolebestyrelsen skal være bedre til at forklare 
forældrene, hvad de kan bruges til. 
 
Lyseblå=Gruppe 6 v/Jonas 
Engagerede forældre og ledere. Vigtigt at få inddraget forældrene, inspiration til principper. Skole-
hjem-samtalen, inddrage barnet, til og ikke om. Fællesskabsfølelsen mellem forældre handler om alt 
muligt andet, så bliver kommunikationen lettere. Forventninger, hvilke har man som skole og 
bestyrelse: Til forældre? Til læring derhjemme? Gøre som man plejer? To forældremøder om året? 
Altid de samme deltagere? Besøg af politikere? 
 
Hvid=Gruppe 5 v/Jarl 
Emnet skole-hjem-samarbejde er foldet ud. Det handler om to søjler, en skole og et hjem, en accept 
af at de kan noget forskelligt. Åbenhed og mod, timing vedr. problemerne, fokus på at kommunikere 
om det gode – ikke kun problemløsning, men også en god stund. Rummelighed, bare det ikke går 
ud over os… Husk som forældre, at fællesskab kræver rummelighed, træd et skridt tilbage. Hvad 
med læringen? Skole-hjem-samarbejdet handler også om at sikre læring, det skal huskes. Aula, det 
fungerer fint. Elevplaner, det er nedstemt, der er for meget, der skal luses ud. 
 
Gul=Gruppe 2 v/Peter 
En notifikation fra Aula undervejs… At dele magten/ansvaret for forældremøder mellem forældre og 
lærere, forberedelse, proces, evaluering og referat. Kommunikation, nogen får for meget og nogen 
får for lidt. Differentiering og fleksibilitet er nødvendig i samarbejdet, både mellem klassetrin 
(ressourcerne bruges til at skabe gode kulturer i de yngste klasser, knap så meget i de ældre) og i 
en ujævn fordeling mellem forældrene (pga. forskellige behov). Alle skal med, hvordan det? Der er 
ulighed mht. hvem der deltager. En lydhørhed, der er forældre med dårlige erfaringer med skolen, 
de er ikke trænet til kollektive møder, andre løsninger. Arbejde med videoer i stedet for fremmøde-
kommunikation, også forældrebreve.  
En enkelt kindhest: Timing og økonomi i efteråret 2019, det skal ikke ske igen. 
 
Rød=Gruppe 3 v/Søren 
Kommunikation ml. skolebestyrelse og forældre: en fra skolebestyrelsen er med på forældremøder, 
forældrerådene bliver inviteret ind i skolebestyrelserne, også input på en anden måde. Er det 
gennemsnitligt eller individuelt, hvem læser informationen, de ressourcestærke? Nogen får ikke 
læst. ”Nice to know, need to know”. Modtageklasserne mestrer ikke det danske sprog, der sendes 
korte sms-beskeder ud. Børn i udsatte positioner, måske en god måde at kontakte dem på – de 
ressourcestærke har styr på det. Meebook får positiv omtale… “if you can’t beat them, join them…” 
Der ligger muligheder. SkoleIntra og Aula matcher ikke hinanden. Konflikter i børnegrupper, kald 
forældre ind på fyraftenstidspunkter. 
 
Farvel og tak for i dag v/Søren Kristensen  

Når et emne er sat på dagsordenen som udvalgsmål i BUU, så ligger det os på sinde. Der skal ikke 
laves en standardiseret model, I har styr på det på skolerne – måske nytænke? Vi skal, med Den 
sammenhængende Børne- og Ungepolitik i baghånden, også tænke på dem, der har det svært. 
Kontakt medlemmer i FU eller politikerne, hvis der er noget, der skal ændres i mødeformen for dette 
møde. Tak for i aften, jeg håber, at I har fået noget godt med hjem alle sammen.  
 

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 5. februar 2020 er på https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2020    

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2020

