
Møde i
Dialogforum for skoleområdet 

i Silkeborg Kommune 

22. oktober 2020



Program for aftenen
• 19.00 

– Velkomst v/Søren Kristensen 
• 19.00-19.45

– Vejen til mellemformer på skolerne og vejen til budget 
2021 v/Thomas Smidt og Søren Kristensen

– Introduktion til gruppedrøftelser v/Thomas Smidt
• 19.45-20.00

– Kort pause og klargøring til gruppedrøftelser
• 20.00-20.50

– Gruppedrøftelser i fem grupper
• 20.50-21.00

– Kort pause og klargøring til opsamling i plenum
• 21.00-21.15

– Opsamling i plenum v/udvalgsmedlemmerne
– Afrunding og tak for i aften v/Søren Kristensen



Velkomst v/Søren Kristensen

• Et par ord om mødets afvikling virtuelt

• Dagens temaer:
– Folkeskolernes arbejde med mellemformer for 

at skabe bedre læringsmiljøer for flere børn
– Det politiske proces med budget 2021 og 

sammenhængen til arbejdet med 
mellemformerne

– Skolebestyrelsernes blik på folkeskolen og 
skolevæsenet i de næste 5-7 år



Vejen til mellemformer på 
skolerne
• Analysen af skoleområdet fra 2018
• En kobling til Dialogforum i efteråret 2019
• Den sammenhængende Børne- og 

Ungepolitik
• Udvalgsmål for 2020 og 2021
• Retningen for vores skolevæsen gennem 

det samlede indsatsområde ”Alle skal 
med” 



Analysen af skoleområdet fra 2018
Konklusioner og anbefalinger:

1. Almenområdet skal løftes økonomisk og 
kompetencemæssigt

2. Der skal skabes mulighed for at etablere
lokale og fleksible specialpædagogiske
indsatser (LFSI), også kaldet “mellemformer” 

3. Ny tildelingsmodel og incitamentsstrukturer, 
der sikrer flere penge til almenområdet

4. At skolerne supporteres tidligt, hurtigt og 
fleksibelt, når de lokaliserer udfordringer
omkring et barn, en gruppe børn eller en klasse

5. At de indsatser, der iværksættes vha. ekstern
support, har fokus på lokal
kapacitetsopbygning

6. Tilpasning af visitationsprocedure



Dialogforum i efteråret 2019

• Tema: "Fællesskabets skole - en skole for alle”
– Oplæg om udvalgsmål, ambitioner og aktuelle tiltag
– Gruppearbejde:

• Hvilke tiltag har I på jeres skole, der understøtter 
”Fællesskabets skole – en skole for alle”?

• Hvad er forudsætningen for, at vi kan understøtte 
udvikling af ”Fællesskabets skole – en skole for alle”? 

• Hvilken rolle spiller henholdsvis politikere, forældre, 
elever, ledere og medarbejdere i arbejdet med 
”Fællesskabets skole – en skole for alle”?

• Hvad vil det kræve af os, når vi i højere grad skal 
inkludere flere børn i distriktsskolen?



Dialogforum i efteråret 2019

• Centrale pointer fra gruppedrøftelserne
• Økonomi til flere hænder 
• Justering af tildelingsmodelRessourcer
• Supportfunktionerne tættere på og tidligere ind
• Brug af lokale ressourcepersonerViden
• Forældrenes store betydning for fællesskaberne
• Det tværfaglige samarbejde er vigtigtSamarbejde
• Fleksibilitet i skoledagens organisering
• Flere tilbud lokaltOrganisering
• Mindset hos børn, forældre og ansatte
• Hvordan måler vi god skole?Værdier



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Noter: Den ramme vi skal agere indenfor i Silkeborg Kommune = Den nye sammenhængende B&U-politikMål og værdisætninger kan måske opleves som selvfølgeligheder, men bør også være pejlemærker, rettesnor og noget at spejle sin praksis i i hverdagen.”Alle skal med” som den fælles reference – en overskrift - Et ideal 



Andelen af elever i specialtilbud 

• National opgørelse fra KL



Udvalgsmål 2020

• Mål: 
– Børn udfolder egne potentialer i lokale, udviklende 

fællesskaber
• Handlinger: 

– Hjælp og støtte i barnets lokalmiljø: dagtilbud/gruppe, 
skole/klasse, fritidsdel og fritidsliv

– Hurtigere hjælp og støtte til de fagprofessionelle
– Indsatser skal kunne iværksættes rettidigt og fleksibelt

• Succeskriterier:
– Flere børn understøttes i eget lokalmiljø
– Mindre brug af specialtilbud
– Styrket samarbejde med børns fritidsdel igennem SFO, 

klub og foreningsliv



Udvalgsmål 2021

• Mål: 
– Vi udvikler de almene skoler og dagtilbuds 

læringsmiljøer, så alle børn lærer og trives.
• Handlinger: 

– Vi vil øge vores skolers og dagtilbuds forudsætninger for 
at lykkes med alle børn.

– Vi vil udvikle de fælles supportfunktioner, så vores 
medarbejdere og ledere oplever tidlig og tilgængelig 
hjælp og vejledning i praksis.

• Succeskriterier:
– Forældre, ledere og medarbejdere oplever i øget grad at 

lykkes med flere børn i de lokale læringsmiljøer.
– Ledere og medarbejdere oplever tidlig og tilgængelig 

hjælp og vejledning fra de kommunale 
supportmedarbejdere.



Retningen for vores skolevæsen gennem det 
samlede indsatsområde ”Alle skal med” 

Gode 
lærings-

miljøer for 
alle børn

Visitations-
procedure

Inklusions-
centrenes 

praksis

Tildelings-
model for 
inklusions-
centrene

lokal almen 
praksis og 

kompetencer

Fælles 
support-

funktioner

LFSI/ 
mellemformer

Første justerede proces i foråret 2020. 
Genoptagelse af justering af procedurer 
efteråret 2020

Fokus på udvikling af IC praksis ift. 
målgrupper og evne til at udsluse 
elever til almen eller mindre 
vidtgående tilbud

Omorganisering af PUS, PPR og 
ADM mhp. at skabe en mere 
tilgængelig, fleksibel, koordineret 
og tidligere support af den 
almene praksis

Praksisnær kompetenceudvikling i samarbejde 
med de kommunale supportfunktioner (PK PLF)

Understøtte skolernes arbejde 
med at udvikle mere fleksible 
specialpædagogiske indsatser 
bl.a.  gennem fælles 
rammesætning, opfølgning og 
målrettet tildelingsmodel 

Genoptagelse af proces fra 
vinteren 2019/20 mhp. at skabe 
øget gennemsigtighed og 
retfærdighed i tildelingsmodellen 
til inklusionscentrene

Samarbejds-
model

Trivsel på 
Tværs



Formål med mellemformerne (LFSI)

• LOKALT
– Tager afsæt i de konkrete behov i skolens elevgruppe og 

de lokale vilkår og muligheder.
• FLEKSIBELT

– Udvikles og tilpasses løbende de aktuelle elevbehov. Er 
ikke organisatorisk låst i fx skoleår.

• SPECIALPÆDAGOGISK
– Skal have en særlig målgruppeorientering på de elever, 

som kan være i risiko for segregering, men samtidig 
profiterer af at være en del af et almen-miljø.

• INDSATS
– Der skal arbejdes med målrettede og afgrænsede 

indsatser og forløb, der beskrives og evalueres, og som 
udgangspunkt ikke er en fast organisatorisk løsning.



Tildelingsmodellen

• Et opgør med 
”ansøgningsmodellen” og tunge 
administrative procedurer for 
ledelse og PPR

• Fra ressourcer tildelt individet for 
et år til en fast fleksibel ressource 
til fællesskabet

• Bedre planlægningsgrundlag og 
økonomisk sikkerhed for skolerne 

• Økonomisk ramme til skoleåret 
2020/21 på 21,7 mio.

• Tilført yderligere 5,4 mio. i 2020 
fra finanslovsmidler



Arbejdet med mellemformer nu

• En videreudvikling af det gode arbejde, der allerede er i 
fuld gang på skolerne
– Facilitering af videndeling på tværs af skolerne
– Sparringen og vejledning til skolerne fra de centrale 

supportfunktioner
• Gode eksempler fra skolerne

– Kortere og længere kursusforløb
• Målrettede faglige løft, hjælp til fx ængstelighed, 

vredeshåndtering eller styrke sociale kompetencer
– Holddeling

• Faglig differentiering, relationsopbygning som forudsætning for 
læring, styrket praksisfaglighed/praktikforløb for skoletrætte

– To-voksen forløb (co-teaching)
• Understøttelse af enkelte børn eller grupper af børn i klassen 

gennem fælles tilrettelagte forløb med to voksne i 
klasserummet



Vejen til budget 2021

• Budgetforudsætninger for 2021
• Udvalgets prioriteringer i det godkendte 

budget
• Reduktionskatalogets konsekvenser på 

skoleområdet
• Den aktuelle proces vedr. korrigerende 

handlinger



Budgetforudsætninger 2021
Budgetforslag 2021

Budgetforslag – uændret serviceniveau 976.206.000 kr.

Ramme for 2021 968.883.000 kr.

Difference -7.323.000 kr.

Ekstra tilførsel i 2021:

• Finanslovsmidler – ”Flere lærere i folkeskolen” (anslået *))

• Ekstra tilført af Byrådet jf. budgetforliget

I alt:

7.700.000 kr.

15.375.000 kr.

23.075.000 kr. 

*) Vi forventer at modtage finanslovsmidler sidst i juni måned 2021



Ændringer i forhold til B2020

Ændringer
Manglende finansiering af flere efterskoleelever i B2020 -2.815.000
Flere elever i inklusionscentre -2.484.000
Medfinansiering af elever der starter i inklusionscentre 2.325.000
Manglende økonomi efter demografiregulering -1.794.000
Merudgifter til befordring -1.090.000
Merudgifter til økonomiske fripladser -572.000
Bevillingsflytninger til/fra Ejendomme, bl.a. Trekløverskolen
afd. Kjellerup -1.126.000
Øvrige ændringer 213.000
I alt -7.323.000 kr.



Børne- og Ungeudvalgets 
prioriteringer for 2021
• Fra udvalgets budgetbehandling juni 

2020:



Reduktionskataloget for 2021

• Fra et oprindeligt reduktionskatalog på 
100 mio. kr. til vedtagne reduktioner i 
2021 på 47,7 mio. kr.

• Resultat på skoleområdet: 



Aktuel proces vedr. korrigerende handlinger 
på udvalgets samlede område

• Forventet merforbrug i 2020 og 2021 på bevilling 
45 Familie-Handicap og Sundhedsplejen 
– Beløb der skal findes inden for BUU samlede ramme: 

forventeligt på mellem 3,5 – 9 mio.
– Yderligere skal der findes 1 mio. kr. i 2021 og 1,8 mio. 

kr. i 2020 til reduktionskataloget.
• Uddrag af beslutning fra byrådsmødet d. 24/8 

vedr. korrigerende handlinger for 2020 og frem:



Instruktion til gruppearbejdet

• Mulighed for kort at forberede sig til drøftelsen.
• Der inviteres til møde i Teams i fem separate 

grupper: 
– Ét medlem af Børne- og Ungeudvalget
– Fire/fem skoler (skolebestyrelsesformand og skoleleder)
– Eventuelt en repræsentant fra faglig organisation
– Én referent fra forvaltningen (inviterer)

• Gruppedrøftelsen tager afsæt i det udsendte 
dokument. Vær opmærksom på de to runder.

• Udvalgsmedlemmet er ordstyrer (brug gerne 
”hånden”)

• Der tages referat i fælles ”Padlet” af 
forvaltningens deltager.



PAUSE OG KLARGØRING

Klar igen til gruppearbejdet kl. 20.00 
Husk at slukke mikrofonerne…



Opsamling i plenum

• Udvalgsmedlemmernes tilbagemelding på 
hvad de særligt tager med sig fra dialogen 
i grupperne



Afrunding v/Søren Kristensen

• Et hurtigt tilbageblik på et alternativt og 
virtuelt Dialogforum

• Valg til FU for Dialogforum udsættes til 
foråret mhp. forventning om et fysisk 
møde

Tak for i aften…
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