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Møde i Forretningsudvalget for Dialogforum for skoleområdet 
Tid og sted: Onsdag den 18. maj 2022 kl. 16.00-17.30 i lokale C127A, med kaffe/the og ”Rådhus-
knas”  
Deltagere: Morten Hæk, Thomas Born Smidt, Søren Serritzlew (Sorring), Torben Agersbæk Ali (Bu-
skelundskolen), Louise Horskjær Raaby (Dybkærskolen), Annemette K. Lahrmann (Hvinningdalsko-
len), Charlotte Ørbæk Langballe. Referent Helle Præsius Busk.  
Afbud: Michael Sørensen (Fårvang) pga. skolebestyrelsesvalg. 
 
 Dagsorden Referat 
1. Velkomst v/Morten Hæk, formand for 

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget 
 

En kort præsentationsrunde, bl.a. med status 
på skolernes valg og afdelingsledelsens organi-
sering. 

2. Evaluering af mødet i Dialogforum 
Skole den 26. oktober 2021 med te-
maet ”En fælles opsamling på denne by-
rådsperiode” 
Se referat mv. på hjemmesiden 

Caféform med opsamling. En god og aktiv 
form, hvor det var lettere at komme til orde. 
Resultatet kan bruges som inspirationskatalog 
for både skolebestyrelser og politikere.  

3. Planlægning af møde i Dialogforum for 
skoleområdet den 30. maj 2022 kl. 19-
21.15 på en skole. 
 

Dialogforum har tre spor: 1. Skolebestyrelser-
nes forum med netværk og videndeling. 2. 
DSFU’s mulighed for at få kvalificeret specifikke 
emner. 3. Skolebestyrelsernes mulighed for at 
få budskaber til DSFU.  
Denne byrådsperiode forsøges arbejdet med et 
årshjul og et loop, hvor der mulighed for at 
planlægge dialogen med forberedelse i skolebe-
styrelserne, relevante oplæg mv. Kommunika-
tion er vigtig, ingen skin-processer. 
Emneforslag: Skolevægring. Mellemformer. 
Klassedannelser. Overgange. God start af nye 
skolebestyrelser (november 2022). Samarbej-
det om børns trivsel (indikatorer, hjælp til læ-
rerne og forældrene). 
Se plan for næste møde på side 2. 

4. Skolebestyrelsesvalg 2022  
Drøftelse af muligheder for synliggørelse 
(ønsket af Michael Sørensen) Se formalia 
på styrelsesvedtægten, bilag 1.01 

Punktet drøftes ikke, idet stort set alle skolebe-
styrelser har afholdt valg. 

5. Eventuelt 
 

Intet. 

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

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2021
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/01-Valg-til-skolebestyrelsen
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/01-Valg-til-skolebestyrelsen
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/02-Dialogforum-for-skoleomraadets-virksomhed


 

 

Side 2 

Planlægning af mødet den 30. maj 2022 
Program: 
1. Velkommen til Buskelundskolen v/skoleleder Mette Krogslund 
2. Velkomst og formål med dagens møde v/formand Morten Hæk 

a. Formål:  
i. At lade skolebestyrelsesformænd og skoleledere møde det nye politiske udvalg 

og lære udvalgsmedlemmerne at kende 
ii. At give udvalgsformandens indledende perspektiver på samarbejdet mellem sko-

levæsenet og det politiske udvalg 
iii. Videndeling skolerne imellem om temaet ”Elevfravær” 

3. Samarbejdet mellem skolevæsenet og det politiske udvalg v/formand Morten Hæk 
a. Udvalgsformand Morten Hæk fortæller kort om sine indledende perspektiver på samar-

bejdet mellem skolevæsenet og det politiske udvalg på baggrund af det første møde i FU 
for Dialogforum. 

4. Præsentation af udvalget v/formand Morten Hæk 
a. Udvalgsmedlemmerne præsenterer sig selv med ca. 4-5 minutter pr. person.  

5. PAUSE 
6. Videndeling om ”Elevfravær” v/skolechef Thomas Smidt og områdeleder Charlotte Ørbæk Lang-

balle 
a. Kort oplæg om ”Fremmøde frem for fravær” og data v/Thomas 
b. Kort oplæg om oplevelse af elevfravær i skolevæsenet v/Charlotte 
c. Gruppedrøftelser – ca. 3 skoler sammen (politikerne går rundt og lytter) 

i. Indledende runde, hvor skolelederne giver deres syn på elevfravær på egen 
skole og arbejdet hermed. 

ii. Drøftelser med afsæt i åbne spørgsmål 
d. Opsamling i plenum af væsentlige pointer og budskaber 

7. Tak for i aften og næste møde v/formand Morten Hæk  

Sted:  
Buskelundskolen 

Deltagere:  
Medlemmerne af Dialogforum for Skoleområdet. Eventuelt ny-konstituerede skolebestyrelsesfor-
mænd må gerne deltage sammen med afgående formænd. 

Administrative opgaver: 
1. Forberedelse af mødet 30. maj 2022 med 

a. Dagsorden (TS) 
b. Gruppeinddeling, inkl. fordeling af faglige repræsentanter (CØ) 
c. Spørgsmål til politikere og gruppedrøftelser (TS)  
d. Spørgsmål til skoleledernes forberedelse (HPB) 
e. Navneskilte på samtlige deltagere på STORE labels (HPB) 

2. Proces til årshjulet for resten af byrådsperioden (TS/HPB) 
3. Udvalgets perspektiver drøftes på møde i august (TS) 
4. Indkaldelse til FU for at drøfte årshjul i september, Doodle i god tid (HPB) 
5. Udsendelse af emne(r) til skolebestyrelsernes drøftelse/forarbejde senest i oktober (HPB/CØ) 
6. Husk til mødet 7. november 2022: En kort runde med ”Lær politikerne at kende” for de ny-

valgte, fremtidsdrøftelse, valg til FU for 2 år (HPB) 

Praksis i forhold til gruppedrøftelser:  
• 4-5 spørgsmål på flere niveauer, forældre, medarbejdere, skolebestyrelser osv. Indledning: 

Hvad får skolelederne øje på (forberedt)? Hvilke refleksioner giver det anledning til? Hvad kan vi 
gøre sammen, signaler, forebyggelse? Hvad kan vi gøre som skolebestyrelse?  

• Grupperne sammensættes med skoler med tilsvarende demografi, ca. 3 skoler pr. gruppe, politi-
kerne går rundt mellem grupperne. Ingen referent i grupperne, kun referent i plenum. 
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