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Møde i Forretningsudvalget for Dialogforum for skoleområdet 
Tid og sted: Onsdag den 5. februar 2020 kl. 16.45-18.15 i lokale C127A, med kaffe/the, kage mv.  
Deltagere: Søren Kristensen, Thomas Born Smidt, Michael Sørensen (Fårvang), Susanne Gade 
Clausen (Balle) og Anne Vinther. Referent Helle Præsius Busk.  
Afbud: Ivan Thiim (Frisholm) og Søren Serritzlew (Sorring). 
 
 Dagsorden Referat 
1. Velkomst v/Søren Kristensen, Børne- 

og Ungeudvalgsformand 
 

Tak for fleksibiliteten mht. det korte varsel. 
Velkommen til skolechef Thomas Born Smidt – en 
kort intro. 
 

2. Orientering om status på udvalgsmå-
let om uhensigtsmæssige procedurer 
og administration (drøftet på Dialog-
forum i oktober 2018 og marts 2019) 
Behandlet på BUU-mødet 13.1.2020, 
bilag: sagsfremstilling og handleplan 
 

Input er taget meget seriøst, der er lavet en hand-
leplan. En opsamling på udvalgsmålet, udspringer 
bl.a. også af drøftelserne på oktober-mødet i Dia-
logforum om Fællesskabets skole. Måske en kort 
orientering på næste møde i Dialogforum? 

3. Evaluering af mødet i Dialogforum for 
skoleområdet den 22. oktober 2019 
med temaet Fællesskabets skole - en 
skole for alle.  
 

KL’s Børne- og Ungetopmøde 30.-31.1.20 har haft 
samme tema. BUU skal på studietur 12.-13.3.20, 
bl.a. NEST-klasser.  
Positive/blandede tilkendegivelser, indholdet bærer 
præg af egen gruppe. ”Hvad gør I hos jer?”-spørgs-
målet kan ofte kun besvares af skoleleder > strate-
giske spørgsmål til bestyrelsen. Dialogforum er for 
begge parter. Mødeformen er FU’s ansvar.  
 

4. Planlægning af møde i Dialogforum 
for skoleområdet torsdag den 5. 
marts 2020 kl. 19-21.15 på en skole 
(=Langsøskolen). 
Kvalitetsrapport 2018/19 er pt. til ud-
talelse i skolebestyrelserne. Temafor-
slag fra tidligere møder, se herunder. 
Vinder-produktet af arkitektkonkur-
rencen vedr. ny Dybkær Skole afslø-
res af BUU på et møde umiddelbart 
inden Dialogforum. 
 

De tidligere temaforslag drøftet: BUU-besøg på sko-
ler er en stående invitation, husk det. 
Ny Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er 
godkendt, præsenteres: ”Alle skal med”, dækker 
hele 0-18 års området. Skoletrivsel og fællesskab.  
Skole-hjem-samarbejde som udvalgsmål i 2020, 
skolebestyrelserne skal genbesøge princip for skole-
hjem-samarbejde. Aula og f.eks. principper for det 
digitale samarbejde. Valgt tema: Skole-hjem-
samarbejde – når alle skal med. 
I øvrigt: Skolebestyrelsernes næstformænd invite-
res. Gruppeantal = antal politikere, referenter i 
grupperne, blandede grupper, politiker-fremlæg-
gelse i plenum. Mulighed for at tale med Søren K. 
efter mødet. 
Se den dagsorden, der er udsendt, på https://skole-
styrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole - den nye 
platform for skolebestyrelserne. 
 

 

 
3. marts 2020 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/%7E/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2019/200113_BUU_Orientering_udvalgsmaal_uhensigtsmaessige_procedurer_inkl_handleplan.pdf?la=da
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2019#191022
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2019#191022
https://silkeborg.dk/%7E/media/Borger/Boern-Skole-og-Familie/Om-Kommunen/Skoleafdelingen/Kvalitetsrapporter/Kvalitetsrapport2018-19_Silkeborg_Kommunes_folkeskoler.pdf?la=da
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Den-sammenhaengende-boern-og-unge-politik
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole


 

 

Side 2 

5. Eventuelt 
 

Næste møde i FU: mandag den 21. september 2020 
kl. 16.45-18.15 (er indkaldt i Outlook) 
Bestyrelseskursus i september 2020, dato kommer 
med årsplanen i maj/juni. 
 

 
Venlig hilsen 
Helle Præsius Busk 
Fuldmægtig 
 
Tema-brainstorming på FU-møde 12.9.2017: Digitale medier. Forældrenes viden om eleverne i skolen. Trivsel og læring 
(ikke faglighed og læring). Entreprenørskab. Frivillighed og forældrenes ressourcer. Involvering. Problematik om det digitale og 
viden om børnenes digitale praksis. Forventninger. Ungebyrådet. Interessentanalyse. 

http://strategi.pbworks.com/w/file/fetch/120368751/170912_FU-dialogforum_referat.pdf
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