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Møde i Dialogforum for Skoleområdet 
Tid og sted 
Mandag den 30. maj 2022 kl.19.00-21.15 på Buskelundskolen, Buskelundtoften 5 

Tema  
At lære hinanden at kende – og videndeling om ”Elevfravær” 

Program 
1. Sang og 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 

skolevæsenet 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 

samarbejdet 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 

Langballe 
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 
Der er ikke referent i grupperne. 

d. Opsamling i plenum af væsentlige pointer og budskaber 
7. Tak for i aften og næste møde v/formand Morten Hæk  
 
Oplæg, link til resumé fra plenum osv. kommer på hjemmesiden efter mødet.  
 
Eventuelle afbud sendes gerne via Outlook-indkaldelsen. Vi regner med deltagelse af 2 personer pr. 
skole, men giv besked til hpb@silkeborg.dk senest om morgenen kl. 10, hvis en ny-konstitueret 
skolebestyrelsesformand også deltager. 
 
Venlig hilsen  
Morten Hæk 
Udvalgsformand 

Thomas Born Smidt 
Skolechef 

NB: Referat fra FU-mødet 18. maj 2022 er på https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2022 

 
Skolebestyrelsesformænd (ny-konstituerede 
formænd er også velkomne), skoleledere, FTR for 
skoleområdets faglige organisationer  
samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 
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