
 

23. september 2022 

 

Kære skolebestyrelser 

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget besluttede den 12. september 2022, at de vil 
formulere udvalgets politiske ambition for folkeskolen i Silkeborg Kommune. Som en 
del af forløbet ønsker udvalget at indsamle viden og inspiration fra folkeskolens 
interessenter, og her står skolebestyrelserne naturligvis som en helt central part. 
Udvalgets mål er, at ambitionen er formuleret om ca. 6 måneder. 

Udvalget har læst skolebestyrelsernes høringssvar i forbindelse med budget 2023 og 
er meget opmærksomme på, at den aktuelle situation med en hård økonomisk 
opbremsning i 2022 og en forventet stram økonomi i 2023 umiddelbart kan gøre det 
dilemmafyldt at tale om ambitioner for et skolevæsen.  

I udvalgets perspektiv kalder arbejdet med folkeskolens aktuelle udfordringer og de 
løbende behov for at foretage prioriteringer i en stram økonomi alligevel på, at dette 
sker med afsæt i, og med øje for, de lokale politiske ambitioner på området. 

Derfor har Forretningsudvalget for Dialogforum for Skoleområdet besluttet at bruge 
en del af tiden på det kommende møde i Dialogforum den 7. november 2022 på, at 
skolebestyrelserne kan give deres input til udvalgets videre arbejde med 
formuleringen af en politisk ambition. 

For at klæde skolebestyrelsesformændene godt på til dialogmødet opfordres alle 
skolebestyrelser til at drøfte og udfylde omstående skema på et skolebestyrelsesmøde 
inden dialogmødet. Skemaerne fra bestyrelserne tages med i udvalgets videre arbejde 
med formuleringen af en politisk ambition og udgør samtidig afsættet for drøftelserne 
på selve dialogmødet.   

Det umiddelbare tidsperspektiv for en politisk ambition er til og med 2026, så det er 
derfor også denne tidsramme, I bedes tage afsæt i, når I besvarer spørgsmålene. 

Venlig hilsen 

 

Forretningsudvalget for Dialogforum for Skoleområdet  

Udvalgsformand Morten Hæk 

Skolebestyrelsesformand på Buskelundskolen Torben Agersbæk Ali 

Skolebestyrelsesformand på Fårvang Skole Michael Sørensen 

Sektionsleder for skolerne Charlotte Ørbæk Langballe 

Skolechef Thomas Born Smidt 
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