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Møde i Dialogforum for Skoleområdet 
Tid og sted: Tirsdag den 26. oktober 2021 kl.19.00-21.15 på Silkeborg Ungdomsskole, Oslovej 2 
 
Tema:  
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. 
 
Form: 
Mødet gennemføres med fysisk fremmøde på Silkeborg Ungdomsskole, hvor der vil være en række 
mindre oplæg fra både politisk og administrativt hold samt praksiseksempler fra skoler. 
Efterfølgende vil der være drøftelser på tværs vha. et markedsplads-koncept med en række stande 
med overordnede temaer, hvor deltagerne selv vælger, hvilke stande de ønsker at besøge.  
Standene med de overordnede temaer bemandes af Skoleafdelingens ledelse, der fungerer som 
referenter. Pointer mv. fastholdes i Padlet, der samtidig vises på en projektor ved standen og kan 
bruges som yderligere inspiration til drøftelserne.  
 
Indhold: 
1. 19.00-19.10 Velkomst v/skoleleder Lars B. Kristensen og sang 

 
2. 19.10-19.30 Introduktion til aftenens program v/udvalgsformand Søren Kristensen 

Et politisk blik på de seneste fire år. 
 

3. 19.30-20.00 Oplæg fra skoler med eksempler på, hvordan skolebestyrelser er blevet 
involveret i arbejdet med mellemformer på skolen eller med praksiseksempler 
med mellemformer samt god praksis i SFO 
 

4. 20.00-20.10 Pause – kaffe/te med sødt, mens der er klargøring til markedsplads 
 

5. 20.10-21.00 Markedsplads med temaerne: 
a. Elevernes faglige udvikling 
b. Elevernes trivsel og sociale udvikling 
c. Bygninger, pædagogik og kapacitet 
d. Kvalitet i fritidsdelen (SFO og Klub) 
e. Samarbejdet om skolen 
f. Sammenhængen mellem almenområdet og specialområdet 

Der vil være en række udsagn og ”hjælpe-spørgsmål” til hvert tema, der kan 
sætte drøftelserne i gang. 
 

6. 21.00-21.15 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 29. september 2021 er på https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2021 

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