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Referat fra møde i Forretningsudvalget for Dialogforum for skoleområdet 
Tid og sted: Onsdag den 17. marts 2021 kl. 17.00-18.00 via Teams  
Deltagere: Søren Kristensen, Thomas Born Smidt, Søren Serritzlew (Sorring), Michael Sørensen 
(Fårvang), Susanne Gade Clausen (Balle) og Anne Vinther (referent).  
Afbud: Helle Præsius Busk 
 
 Dagsorden Referat 
1. Velkomst v/Søren Kristensen, 

Børne- og Ungeudvalgsformand 
 

Velkommen og siden sidst. 

2. Evaluering af mødet i 
Dialogforum for skoleområdet 
den 22. oktober 2020, virtuelt, 
med temaet Vores folkeskole 
de næste 5-7 år. Se 
materiale, referat mv. på 
hjemmesiden.  
 

Forskellige tilbagemeldinger på det virtuelle format. 
Lederne kom til ’at fylde meget’, måske fordi de var mere 
trænede i formatet. 

3. Planlægning af møde i 
Dialogforum for skoleområdet 
torsdag den 27. april 2021 kl. 
19-21.15. 
Der skal, jf. § 2 i Dialogforum 
for skoleområdets virksomhed, 
afholdes valg til FU.  
 

Bliver i et virtuelt format. Vigtigt at holde fast i mødet. 
Måske mindre grupper der kan samles. Men vigtigt at man 
kan deltage virtuelt. 
Mulige temaer: 
Konsekvenser af Corona. Hvordan får vi eleverne godt 
tilbage i skole og hvordan kan skolebestyrelser spille en 
rolle i den sammenhæng. Hvad har vi lært om vores skole 
i den sammenhæng? Hvad har andre skolebestyrelser 
gjort? 
Ledelse og skolebestyrelsens samarbejde 
Skole-hjem samarbejde efter Corona. Hvordan får vi 
genetableret samarbejdet? 
SFO og klub – fritidsdelen: hvordan ser et godt 
fritidstilbud ud?  
 
Beslutning: 
Bliver i et virtuelt format. Vigtigt at holde fast i mødet. 
Måske mindre grupper der kan samles. Men vigtigt at man 
kan deltage virtuelt 
 
Tema: Hvad skal der ske efter Corona? Fagligt, socialt og 
i forhold til forældresamarbejdet. Hvad kan skole, 
bestyrelse og politikere gøre? 
 
Hvordan får vi lavet en god genstart af skolen efter 
sommerferien – for børn, unge og forældresamarbejdet.?  
Prioritering og balance ml. trivsel og læring. 
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Side 2 

Oplæg v. skoleledere/ Silkeborg Ungdomsskole 
/medarbejder (udfordringer og løsninger) + brainstorm i 
grupper – kom med idéer til politikere. 
Kan være input til udvalgsmål eller politisk prioritering. 
Der tages referat på padlet. Gerne tilbagemelding og 
afrunding ved politikere. 
 

4. Eventuelt 
 

Anbefaling til at deltage i Skole og forældre-arrangement. 
 

 
Venlig hilsen 
 
Anne Vinther 


