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Dagsorden og velkomst
1. Sang og velkommen til Buskelundskolen v/skoleleder Mette Krogslund

2. Velkomst og formål med dagens møde v/formand Morten Hæk

3. Samarbejdet mellem skolevæsenet og det politiske udvalg v/formand Morten Hæk

4. Præsentation af udvalget v/formand Morten Hæk

5. PAUSE

6. Videndeling om ”Elevfravær” v/skolechef Thomas Smidt og områdeleder Charlotte 
Ørbæk Langballe

7. Videndeling i små grupper, politikerne går rundt og lytter

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



Sang og velkommen til Buskelundskolen 
v/skoleleder Mette Krogslund
• Sagen ”Vor verden er en tumleplads”
• En kort mundtlig præsentation af skolen
• Buskelundskolens pædagogiske platform, 

https://buskelundskolen.aula.dk/paedagogisk-platform

https://buskelundskolen.aula.dk/paedagogisk-platform


Velkomst og formål med dagens møde 
v/formand Morten Hæk

• Formål:
• At lade skolebestyrelsesformænd og skoleledere møde det nye 

politiske udvalg og lære udvalgsmedlemmerne at kende
• At give udvalgsformandens indledende perspektiver på samarbejdet 

mellem skolevæsenet og det politiske udvalg
• Videndeling skolerne imellem om temaet ”Elevfravær”



Samarbejdet mellem skolevæsenet og det 
politiske udvalg v/formand Morten Hæk
Udvalgsformand Morten Hæk fortæller kort om sine indledende perspektiver på samarbejdet mellem skolevæsenet og det 
politiske udvalg på baggrund af det første møde i FU for Dialogforum

• Nuværende FU: Annemette/Hvinningdal + Louise/Dybkær + Torben/Buskelund + Michael/Fårvang + Søren/Sorring

• Opsamling på  evaluering fra dialogmødet d. 26/10-21! God proces og godt inspirationskatalog. Læseværdigt!

• Dialogforum særlige status: Svært at komme tætte på forældre/skolebestyrelser end dialogforums to årlige møder

• Dialogforum tættere på udvalg/politikere, dvs. måske en politisk præsentationsrunde mere

• 3 formål med dialogmøderne: 
1. Vidensdeling mellem skoler
2. Som udvalg at få dialogforum/skolerne til at kvalificere udvalgte temaer
3. Som dialogforum/skoler/FU at få udvalg/forvaltning til at kvalificere udvalgte temaer 

• Proces skal tilpasses dialogmødernes formål

• Ønsker om at arbejde på en større planlægningsmæssig klinge: involvere skolebestyrelser FORUD for dialogmøderne 
(årshjul)

• Nyvalg til FU i efteråret 

• Bestræbe på ikke kun at fokusere på problemområder (95/5)



Præsentation af udvalget v/formand Morten 
Hæk



Videndeling om ”Elevfravær” v/skolechef Thomas Smidt 
og områdeleder Charlotte Ørbæk Langballe

• Kort oplæg om ”Fremmøde frem for fravær” og data v/Thomas
• Kort oplæg om oplevelsen af elevfravær i skolevæsenet v/Charlotte
• Gruppedrøftelser – ca. 3 skoler sammen

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

• Drøftelser med afsæt i åbne spørgsmål
• Opsamling i plenum af væsentlige pointer og budskaber



”Fremmøde frem for fravær”

• En samling af inspirationsmateriale:
• Årsager til fremmøde
• Årsager til fravær
• Beskyttende faktorer, risikofaktorer og indikatorer
• Support fra PPL, Familierådgivning og sundhedsplejen
• Inspiration til arbejdet med fremmøde og fravær
• Yderligere litteratur og materiale
• Retningslinjer om notering og registrering af fravær fra folkeskolens 

undervisning  Skolestyrelsesvedtægt 3.08.01

https://skoleudvikling.silkeborg.dk/Strategiske-indsatser/Fremmoede-fremfor-fravaer/Materiale



Data om elevfravær i Silkeborg Kommune

• For skoleåret 2020-2021:
- Gennemsnitligt elevfravær på 3,9% (5,0% i DK)

- Svarer til 7,8 dage på et skoleår

- Fordeler sig på følgende måde:
- 10% har intet fravær
- 35% har 0,01% – 2% fravær
- 31% har 2.01% - 5% fravær
- 17% har 5,01% - 10% fravær
- 7% har over 10% fravær

76%

24%

Indskoling = 3,3%
Mellemtrin = 4,1%
Udskoling = 4,6%

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk



Når skolefravær bliver bekymrende…



Fravær i fokus



Opmærksomheder fra samtalerne med 
skolelederne

• Bekymrende fravær er forekommende på alle
skoler – og i alle slags familier.

• Svært at få greb om for alle parter 
(barnet/forældre/skole/kammerater)

• En oplevelse af at mangle viden og kompetencer i 
forhold til at hjælpe barnet

• Svært at få brudt spiralen inden tiltagende fravær 
bliver til skolevægring – oplevelse af at ”det går fra 
0-100 på ganske kort tid”



Hvad ved vi fra forskningen?

Kilde: Knudsen, M.H. & Møller, S.Ø. 2021. Problematisk skolefravær og skolevægring: årsager og 
behandling – en litteraturgennemgang. Metodecentret (ikke autismediagnose relateret fravær)



PAUSE – her hentes kaffe og kage på vej til 
gruppedrøftelserne



Spørgsmål til gruppedrøftelserne

• (Indledende runde, hvor skolelederne giver deres syn på elevfravær på 
egen skole og arbejdet hermed)

• Hvordan ser I skole-hjemsamarbejdets rolle, når det handler om 
elevfravær hos det enkelte barn?

• Hvordan kan der tales om og arbejdes med elevfravær på fx klasseniveau 
i skole-hjemregi?

• Hvordan kan skolebestyrelsen understøtte arbejdet med at mindske 
elevfraværet blandt eleverne?

• Er der ”værktøjer” eller andet I mangler i jeres arbejde med elevfravær 
på skolerne?



Grupperne

1. Gjessø Skole, Vestre Skole, Virklund 
Skole

2. Bryrup Skole, Frisholm Skole, 
Sølystskolen, FTR BUPL

3. Fårvang Skole, Sorring Skole, Gjern 
Skole, FTR FOA

4. Langsøskolen, Resenbro Skole, Voel 
Skole

5. Dybkærskolen, Gødvadskolen, 
Grauballe Skole

6. Trekløverskolen, Ans Skole, 
Ungdomsskolen

7. Hvinningdalskolen, Balleskolen, 
Skægkærskolen

8. Buskelundskolen, Sejs Skole, FTR 
DLF

9. Funder-Kragelund Skole, Thorning 
Skole, Dybkær Specialskole 

• Politikere går rundt og lytter



Opsamling i plenum 

De væsentligste pointer og budskaber fra gruppedrøftelserne…



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

Vi ses igen den 7. november 2022 kl. 19.00-21.15

Se præsentation og noter på 
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2022

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2022
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