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14. oktober 2022 
Møde i Forretningsudvalget for Dialogforum for skoleområdet 
Tid og sted: Tirsdag den 20. september 2022 kl. 16.00-17.30 i lokale C127A, med kaffe/the 
Deltagere: Morten Hæk, Thomas Born Smidt, Torben Agersbæk Ali (Buskelundskolen), Michael 
Sørensen (Fårvang). Referent Helle Præsius Busk.  
De tidligere FU-medlemmer Søren, Louise og Anne-Mette, er ikke længere formænd og derfor ikke 
inviteret. 
Afbud: Charlotte Ørbæk Langballe 
 
 Dagsorden Referat 
1. Velkomst v/Morten Hæk, formand for 

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget 
 

Der er denne gang tid til at udsende en opgave 
til skolebestyrelserne, som skal handle om en 
politisk ambition. Skolechefen har fået 
kompetence til tilpasning af specialområdet. 

2. Evaluering af mødet i Dialogforum for 
Skoleområdet den 30. maj 2022 med 
temaet ”At lære hinanden at kende – og 
videndeling om Elevfravær” 
Se referat mv. på hjemmesiden 
 

Godt med præsentationsrunde på sidste møde. 
Meget spændende tema, interessant at høre 
om oplevelserne på skolerne. 

3. Planlægning af møde i Dialogforum for 
Skoleområdet den 7. november 2022 
kl. 19-21.15 på en skole. 
Iflg. forretningsordenens § 2 skal der 
vælges min. 4 skolebestyrelsesformænd til 
FU i lige år, dvs. der skal valg på 
dagsordenen. 
Dialogforum har tidligere haft 
repræsentation i Integrationsrådet, men 
det er nedlagt. 
 

Tema: Skolebestyrelsernes input til arbejdet 
med en politisk ambition for folkeskolen. En 
indledning med økonomi, nb. demografi og 
udvikling på landsplan vedr. specialområdet.  
Dagsorden: 
• Velkomst og sang, præsentationsrunde 
• Økonomi 
• Gruppedrøftelser med politikere ud fra 

forberedte spørgsmål (se nedenfor) 
• Kort opsamling i plenum 
• Valg til Forretningsudvalget jf. bilag 1.02 
Der er 22.9.2022 udsendt følgende til 
forberedelse i skolebestyrelserne, på baggrund 
af drøftelsen i FU: 
• Brev fra Forretningsudvalget om 

skolebestyrelsens opgave (pdf-fil) 
• Skema med spørgsmål og plads til svar, 

skal indsendes senest i forbindelse med 
mødet i Dialogforum (word-fil) 

Gruppesammensætning: 1 politiker pr. gruppe, 
min. 6 grupper, hvis flere afbud indgår TBS. 
Ikke homogene grupper.  
Gruppedrøftelserne: 5 minutter til hver skole, 
herefter fælles drøftelse og prioritering. 
Kun skolebestyrelsesformænd deltager. 
Afholdes på en skole, skoleleder viser rundt kl. 
18.30 og byder velkommen, sang.  

 

Til Forretningsudvalgets medlemmer 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2022
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/02-Dialogforum-for-Skoleomraadets-virksomhed
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/02-Dialogforum-for-Skoleomraadets-virksomhed
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2022/220922_Skolebestyrelsesopgave_t_DialogforumSkole_221107.pdf
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2022/220922_Skolebestyrelsesopgave_t_DialogforumSkole_221107.pdf
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2022/220922_Skolebestyrelsesopgave_t_DialogforumSkole_221107_skema.docx
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2022/220922_Skolebestyrelsesopgave_t_DialogforumSkole_221107_skema.docx
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2022/220922_Skolebestyrelsesopgave_t_DialogforumSkole_221107_skema.docx


 

 

Side 2 

4. Eventuelt 
 

Brev om busser fra Fårvang Skole til DSFU, et 
opråb i forhold til udbudsmateriale, service er 
så ringe som aldrig før. 
 

 
Referater og materiale fra tidligere møder i Dialogforum Skole findes på hjemmesiden 
skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole. Referat fra seneste møde 18. maj 2022 i FU. 
Rammerne for forretningsudvalgets virksomhed findes i styrelsesvedtægtens bilag 1.02. 
 
Venlig hilsen 
Helle Præsius Busk 
Fuldmægtig 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2022/220518_FU_Dialogforum_Skole_referat.pdf
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/02-Dialogforum-for-skoleomraadets-virksomhed

