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Møde i Forretningsudvalget for Dialogforum for skoleområdet 
Tid og sted: Onsdag den 29. september 2021 kl. 16.30-18.00 i lokale C127A, med kaffe/the og 
”Rådhusknas”  
Deltagere: Thomas Born Smidt, Søren Serritzlew (Sorring), Torben Agersbæk Ali 
(Buskelundskolen), Louise Horskjær Raaby (Dybkærskolen), Annemette K. Lahrmann 
(Hvinningdalskolen), Charlotte Ørbæk Langballe og Kaj Grove. Referent Helle Præsius Busk.  
Afbud: Søren Kristensen (Børne- og Ungeudvalgsformand), Michael Sørensen (Fårvang) 
 
 Dagsorden Referat 
1. Velkomst v/Thomas (Søren er 

forhindret) 
 

Velkommen til de nyvalgte. En kort 
præsentationsrunde. 
 

2. Evaluering af mødet i Dialogforum 
Skole den 21. april 2021 med temaet 
”Hvad skal der ske efter Corona?” (se 
referat mv. på hjemmesiden) 
 

Et godt møde med gode drøftelser. Fint med 
videndeling. Gode referater i Padlet, som har 
været brugbare i drøftelser i egen skolebestyrelse 
efterfølgende. 

3. Planlægning af møde i Dialogforum 
for skoleområdet den 26. oktober 
2021 kl. 19-21.15 på en skole. 
 

Mødet afvikles fysisk, det bliver dejligt at ses! 
Forskellige input fra videndeling om praksis i SFO 
til evaluering af forpligtende samarbejder.  
Beslutning:  
En fælles opsamling på de centrale temaer, 
indsatser og beslutninger, som har præget 
skoleområdet i Silkeborg Kommune i denne 
byrådsperiode, samt drøftelser om og forslag til, 
hvad et nyt Børne- og Ungeudvalg kan sætte 
fokus på i den kommende periode. Som et 
underliggende tema ligger videndeling og 
inspiration på tværs af skolebestyrelserne. 
Gennemføres som markedsplads, hvor hver stand 
bemandes med en fra ledelsen, der udfylder 
Padlet (synlig).  
Se program, drøftet af Søren og Thomas. 
Lokalitet: Et sted, hvor markedsplads er mulig. 
 

6. Eventuelt 
 

Tak for i dag, det var godt at mødes fysisk! 

 
Referater og materiale fra tidligere møder i Dialogforum Skole findes på hjemmesiden 
skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole.  
Rammerne for forretningsudvalgets virksomhed findes i styrelsesvedtægtens bilag 1.02. 
 
Venlig hilsen 
Helle Præsius Busk 
Fuldmægtig 
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