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Kære alle!  
 
Hermed dagsorden til mødet i Dialogforum Skole tirsdag den 27. april 2021 kl. 19.00-21.15, 
virtuelt. 
 
Tema 
Hvad skal der ske, når vi kommer ”på den anden side” af Corona - fagligt, socialt og i forhold til 
skole/hjem- og forældresamarbejdet? Hvad kan og bør skole, bestyrelse og politikere gøre? 
 
Form 
Mødet gennemføres i et virtuelt format, hvor mødeindkaldelsen til den fælles del af mødet må 
videresendes til alle skolebestyrelsesrepræsentanter, så de har mulighed for at lytte med.  
Gruppedrøftelserne holdes via særskilte aftaler for mindre grupper med skolebestyrelsesformænd, 
udvalgsmedlemmer og skoleledere, her er afdelingsledelsens repræsentant mødeindkalder og 
referent via en Padlet. 
 
Indhold 
1. 19.00-19.10 

a. Velkomst og introduktion til aftenens program v/udvalgsformand Søren Kristensen 
 
2. 19.10-20.00  

a. Oplæg med perspektiver på den aktuelle situation og overvejelser om 
håndteringen af den: 

i. Skolechefen giver et kort oplæg om den nationale politiske aftale om trivsel og 
faglighed, samt udmøntning af den øremærkede økonomi hertil 

ii. Skoleledere Keld Vestergaard og Charlotte Juul Andersen fortæller om de 
ledelsesmæssige perspektiver og overvejelser fra egen praksis 

 
3. 20.00-20.05  

a. Pause  
 
4. 20.05-20.45  

a. Gruppedrøftelser med følgende formål:  
i. Videndeling og inspiration på tværs af skolerne og på tværs af skolevæsen og 

det politisk/administrative niveau 
ii. At give input til Børne- og Ungeudvalgets videre politiske arbejde  

b. Mulige spørgsmål/temaer til gruppedrøftelserne:  
i. Hvad blev vi optaget af i de indledende oplæg og hvorfor? 
ii. Hvordan får vi lavet en god ”genstart” af skolen efter sommerferien for børn, 

unge og samarbejdet om skolen?  
iii. Hvilke tanker har vi om prioritering og balance ml. trivsel og læring i 

skolevæsenets indsatser? 
iv. Hvilke tanker har vi om de forskellige aktørers roller i arbejdet (BUU, 

skolebestyrelser, forvaltning og skoleledelser)? 
 
 
5. 20.45-20.55 

 

Skolebestyrelsesformænd, skoleledere, FTR 
for skoleområdets faglige organisationer  
samt Børne- og Ungeudvalget 

20. april 2021 



 

 

Side 2 

a. Valg til forretningsudvalget for Dialogforum Skole v/Søren Kristensen 
Forretningsudvalget består, jf. forretningsordenen, af mindst fire skolebestyrelsesformænd, 
formanden for Børne- og Ungeudvalget samt Skolechefen. Der vælges i lige år for 2 år ad 
gangen. Valget er udsat fra oktober 2020.20.50-21.10  

 
6. 20.55-21.10 

a. Tilbagemelding på gruppedrøftelserne v/politikerne 
 
7. 21.10-21.15  

a. Afrunding og tak for i aften v/udvalgsformand Søren Kristensen 
 
Oplæg, link til padlet osv. kommer på hjemmesiden efter mødet.   
 
Venlig hilsen 

 

Søren Kristensen 
Børne- og Ungeudvalgsformand 

Thomas Born Smidt 
Skolechef 

 
NB: Referat fra FU-mødet 17. marts 2021 er på https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2021   
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