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Gruppedrøftelser, Dialogforum for Skoleområdet den 7. november 
2022 
Skolebestyrelsens input til arbejdet med en politisk ambition for folkeskolen i Silkeborg 
Kommune. 

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. 

I dette dokument er samlet referaterne fra gruppedrøftelserne på Dialogforum for 
Skoleområdet, som blev afholdt på Thorning Skole den 7. november 2022.  
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Noter fra gruppedrøftelser i Dialogforum den 7. november 2022 
Gruppe 1 
Skoler: Gjessø, Thorning, Funder-Kragelund, FTR DLF, 
Udvalgsmedlem: Morten Hæk 
Skolebestyrelserne tilkendegiver, at det har været fint få hele skolebestyrelsens perspektiv 
på forhånd til dette møde.  
1. Hvilke udfordringer i folkeskolen er i jeres øjne de væsentligste at 

få adresseret i de kommende år? 
• Folkeskolen skal kunne matche privatskolerne 
• Inklusionen presser kompetencerne på skolerne 
• Hvordan kan vi koble praksisfagligheden bedre ind i undervisningen? 
• Eleverne: Adgangen til voksenhjælp og karakterpresset – det fylder meget hos dem – 

hvordan kan de voksne hjælpe dem? 
• Det stigende antal elever der segregeres og mistrivsel – hvordan kan vi imødegå det?  
• Rekruttering af pædagoger og ledere – hvad skal der til for at gøre det attraktivt for 

at få de bedste kandidater? 
• Økonomisk uro fylder for medarbejderne og så fylder det også for forældrene. 

Budgetmodellen virker uhensigtsmæssig.  
• Kompetenceudvikling så vi kan rumme eleverne i folkeskolen 
• Kompetenceudviklingen er oftest det, som spares væk ved besparelser. 
• Mindre steder tiltrækker ofte elever, som har udfordringer og det koster, hvis de ikke 

kan være på skolen alligevel 
• Tildelingsmodellen skal måske ændres 
• Unges mistrivsel og fravær – hvordan får man eleverne til at komme i skole? Det er 

svært når økonomien er stram 
• Befolkningsvæksten presser nogle skolers fysiske rammer 
• Det har en stor effekt, når barnet kan blive i nærområdet for barnets fritid 
• Personalet er blevet dygtige til at lave undervisning, hvor flere elever kan blive i 

skolen 
• Hastigheden i udredninger har betydning 
• Diagnoser har mindre betydning på skolerne men er vigtige for eleverne på den 

anden side af skolen – det presser på udredningen i udskolingen 
• Alt det udenom skolen presser på skolerne  
• Hvis medarbejderne har den rette værktøjskasse og fælles holdning til at rumme 

specialbørn, så kan flere rummes i klasserne 
• Sprede de gode idéer mellem skolerne til at rykke på – fx leder og medarbejder- 

praktik 
• Co-teaching kan være godt men kræver koordinering og forståelse af rollen – det er 

en slags mesterlære – lærerne vil gerne besøge hinanden 
• Kompetenceudvikling er motivation for medarbejderne 
• Fastholdelse er vigtigere end rekruttering 

 
2. Med afsæt i de ovenfor beskrevne udfordringer, hvad er så de fem 

væsentligste udviklingstemaer i vores folkeskole i de kommende 
år, og hvorfor? 
• Eleverne vil gerne opleve virkeligheden – kombinere viden og virkelighed 
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• Praksisfagligheden er presset, da medarbejderne er meget i hovederne – ikke så 
meget i hænderne – der er meget kreativitet i systemet men rammerne er nogle 
gange for snævre – koble hænder og hoved – hvor kan de mødes? 

 
3. Hvilke dele af jeres aktuelle praksis på skolen er I særligt glade 

for, og som dermed er vigtige for jer at kunne fastholde i de 
kommende år? 
• Praksisnære mellemformer – denne skal bringes ud til alle 
• Lærernes fritidsinteresser/kompetencer bringes i spil fx jæger, madlavning,  
• Inklusionsafdelingen er en del af skolen 
• Skoleleder er stolte af personalet – medarbejderne går den ekstra mil 
• Børneklassen – overgang fra børnehave til skole - ser sig selv som et større 

fællesskab 
• Samlæsning som pædagogisk tiltag virker godt 
• Traditioner på skolen fx musikkulturen 
• Skolebytning – bytning af matriklen,  
• Mellemformerne virker godt 
• To matrikler – én skole – byggeprojekt er med til at skabe samhørighed 
• Medarbejderne er omstillingsparate 
 

4. Hvilke perspektiver har I på, hvad der skaber sammenhængskraft 
og kvalitet i et fælles kommunalt skolevæsen samt hvad der kan 
understøtte det lokale råderum for den enkelte skole?  
• Kompetenceudvikling - viden og know how på fx FabLab,  
• Praksisfaglighed  
• Team Åben Skole 
• Mest mulighed for at prioritere midlerne lokalt 
• Hvad er den rette balance mellem centrale fx centrale læringsvejledere, 

ordblindeindsatser,  
 

5. Er der andre temaer, som I vil anbefale, at en politisk ambition 
forholder sig til? 
• Specialelever skal bedre kunne rummes lokalt  
• Helhedsplan – attraktive bosætningsmiljø – muligheder for at flytte sig 
• Prikke til ungdomsuddannelserne for at komme ud og undervise på skolerne  
• Lige muligheder mellem land og by – mobile tilbud 
• To busser på skoleområdet –  
• Økonomisk ro – ikke åbne budgetterne undervejs 
• Forankring af den politiske ambition skal bruges  
 

Referent: Pernille Hjelmborg 
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Noter fra gruppedrøftelser i Dialogforum den 7. november 2022 
Gruppe 2 
Skoler: Gjern, Dybkær Special, Trekløver, Vestre 
Udvalgsmedlem: Signe 

 
1. Hvilke udfordringer i folkeskolen er i jeres øjne de væsentligste at 

få adresseret i de kommende år? 
• Vestre: forudsigelig økonomisk ramme 
• Stadig større gruppe af elever der ikke trives 
• Appel om I politikere også kunne have mod til at udfordre folkeskoleloven, mere frie 

rammer (overgang fra elevplacer til meddelelsesbog) 
• Hvis der faktisk er flere børn der har brug for et specialiseret behov, har man så også 

modet/muligheden til at afsætte ressourcerne. 
• Dybkær: det specialiserede område er presset, flere børn med særlige, og forskellige 

behov. 
• Gælder også flere børn i almenskolen der har udfordringer. 
• Hurtigere stigning i Silkeborg end for landstal. Vi skal finde en måde at udvide 

almenbegrebet/normalitetsbegrebet. 
• Trekløver: stigende mistrivsel, udfordret at økonomi og 1 lærer pr. klasse, er for lidt 

til at klare problemerne 
• Hvordan kan man udfordre systemerne lidt, de faglige krav overtager arbejdet med 

trivsel for eleverne. 
• Gjern: Trivsel, både for børn og voksne. Presset af elever der har det skidt i 

hverdagen. 
• Normeringen er en del af udfordringen, ikke muligheder for 2 lærer m.m., herunder 

rekrutteringsudfordringer. 
• Meget gerne en afkortning af skoledagen, kortere dag med en bedre kvalitet. 
• Generelt: Måske er vi gået for lang i forhold til at ville skabe sammenhængskraften, 

der er ikke hænder nok til at lykkes, lad os dæmpe ambitionerne. 
 

2. Med afsæt i de ovenfor beskrevne udfordringer, hvad er så de fem 
væsentligste udviklingstemaer i vores folkeskole i de kommende 
år, og hvorfor? 
• Udvikling af mellemformer 
• Udvikle bedre mulighed for at have 2 kvalificerede som kompetente i klasserne 
• For mange børn i klasserne 
• Udvikle forståelsen af normalitetsbegrebet (skal være bredere) 
• Trivsel, ser flere børn og unge med angst 
• Unge er pressede af præstationskulturen 
• Tid til at ”se” den enkelte i hverdagen 
• Sammenhængen mellem hjælpeinstanserne, dem der skal hjælpe er der ikke grundet 

besparelser, stort antal underretninger fordi fremskudte rådgivere ikke er der 
længere), PPL eksemplet med den inddragende PPV. 

• Bevar de små folkeskoler 
• Stabil, forudsigelig og bæredygtig økonomi. 
• Fysiske rammer, det er ikke alt men det betyder noget i dagligdagen. 
• Bæredygtighed 
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• Bruge naturen, tænke undervisning ud i værksteder, så er der noget til forskellige 
børn.  

• Kan vi finde løsningen på trivselsproblematikken i bæredygtighed og natur. 
• For lidt plads til alle i folkeskolen, skal udvikles så den passer til børnene. (35 timer 

om ugen i en meget snæver ramme passer ikke alle børn. Giver mistrivsel) 
 

3. Hvilke dele af jeres aktuelle praksis på skolen er I særligt glade 
for, og som dermed er vigtige for jer at kunne fastholde i de 
kommende år? 

Gjern:  
• Det fedt de små leger med de store. Det er sjovt at spille fodbold sammen. 
• Fedt når vi mødes til noget specielt.  
• Fedt med frikvarter og morgensang 
• Fedt de voksne hører os. 
Der er stadig mulighed for lokalt præg. Det fælles skolevæsen med lokalt præg. 

Trekløver: 
Samarbejde med børn og unge. Ungezonen. Projekt hvor man mødes for at hygge. Hvor 
børnene har mulighed for bare at mødes og være sammen på deres præmisser. 

Dybkær: 
Naturen. Når man ikke kan passe ind i rammerne på skolen, så giver naturen en helt 
unik og anderledes mulighed for læring. Vil gerne udvikle muligheden for værksteder. 

Vestre: 
• Der er mulighed for at udnytte naturen, uden det koster ekstra. Vi bliver ikke målt på 

andet end, fravær, test, karakterer osv. 
• Praksis versus lovmedholdelighed.  
 

4. Hvilke perspektiver har I på, hvad der skaber sammenhængskraft 
og kvalitet i et fælles kommunalt skolevæsen samt hvad der kan 
understøtte det lokale råderum for den enkelte skole?  
• Vestre og Gjern Forudsigelig og stabile økonomiske rammer 
• Dybkær: videndeling om børn med særlige udfordringer, til glæde for børnene i 

almenskolen. Meget god viden der ikke bliver delt. Behøver ikke altid være en 
psykolog. 

• Blive inddraget i udviklingen af folkeskolen. 
• Blive ved med at understøtte at vi lærer af hinanden. Være nysgerrige på hvad der 

foregår på skolerne og på hinanden. I stedet for top down 
• Det centrale har stor værdi i videndelingen og fælles læring, og dermed 

sammenhængskraft. 
 

5. Er der andre temaer, som I vil anbefale, at en politisk ambition 
forholder sig til? 
• Udfordre rammerne politisk 
• Mulighed for at afprøve helt nye rammer 
• Kom ud og se skolen i praksis, invitation til alle politikere m.fl. 
• Lad os blive bedre til at lade os inspirere af hvad der også kan være læring i 

folkeskolen. 
• Stor bærende overskrift i fællesskab og udfordre rammerne. 

Referent: Mikael Hyldgaard Svendsen 
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Noter fra gruppedrøftelser i Dialogforum den 7. november 2022 
Gruppe 3 
Skoler: Sorring, Balle, Buskelund, Sølyst, FTR FOA. 
Udvalgsmedlem: Søren K. 

Deltagere: Sorring: Anne + Flemming. Balle: Pia + afbud. Buskelund, Pia + afbud. 
Sølyst: Helle + Mette. Helle, referent. FTR FOA: Heidi. 

1. Hvilke udfordringer i folkeskolen er i jeres øjne de væsentligste at 
få adresseret i de kommende år? 
• Sorring: Inklusion (trivsel, ro i undervisningen), hjælp til børn med særlige behov, 

tidshorisonten for hjælp, lange skoledage, brugen af Aula (tidskrævende, tydelighed i 
kommunikation). Energi bruges på små ting. 

• Balle/Buskelund: Mange har et varmt hjerte for børn, ser på det enkelte barn, men 
det bliver svært at nå det hele > bliver syge. 

• Sølyst: Inklusion og trivsel, økonomiske rammer til opgaven, rekruttering og 
fastholdelse (både lærere og mest pædagoger). Mange undervisningstimer, derfor 
kortere tid til samarbejde og kommunikation.  

• SK: Løbende ansættelse på dagtilbudsområdet. Meritpædagoger forskudt. Skabe 
arbejdsrum forskudt.    

 
2. Med afsæt i de ovenfor beskrevne udfordringer, hvad er så de fem 

væsentligste udviklingstemaer i vores folkeskole i de kommende 
år, og hvorfor? 
• Sorring: Vi laver noget lokalt, som er udviklet og virker, det må ikke bruges i stedet 

for Trivsel på tværs, pålagt. 
• Balle/Buskelund: Trivsel på tværs passer ikke med skolens værdier, det lokale skaber 

egne værdier, føler sig styret. Rammeforsøg på Buskelund må ikke fortsætte. ”Vejen” 
skal være bredere, klassebegreb. Balle oplæg for flere elever > gruppearbejde, 
hvornår en klasse? Dannelsesmål nås forskelligt.  

• Sølyst: Udvikling i forhold til inklusionsarbejde; initiativer til at støtte op om elevers 
trivsel; fokus på overgange til ungdomsuddannelse (muligheder, UU-vejlederne tager 
sig kun af de svageste elever og ikke mellemgruppen, brobygning ikke for alle elever 
(F)); gode ansættelsesmæssige rammer 

• SK: Rum til at være forskellig. Trivsel på tværs er beregnet på spotte de udfordrede 
elever, ønske om mål/fælles sprog i stedet for fælles metode. Modeller forankret på 
den enkelte skole er vigtigt.   

 
3. Hvilke dele af jeres aktuelle praksis på skolen er I særligt glade 

for, og som dermed er vigtige for jer at kunne fastholde i de 
kommende år? 
• Sorring: Som Balle 
• Balle: Nærhed, en voksen der er din (primærlærer/kontaktlærer), antal? 
• Buskelund: - 
• Sølyst:  
• SK: Rum til forskellighed! 
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4. Hvilke perspektiver har I på, hvad der skaber sammenhængskraft 
og kvalitet i et fælles kommunalt skolevæsen samt hvad der kan 
understøtte det lokale råderum for den enkelte skole?  
• Sorring: Svært, der er stor forskellighed. Mulighed for at vælge til og fra for de 

enkelte skoler blandt udvalgsmålene. Gå hjem og tal med børnene om de relationelle 
ting, telefonen forstyrrer. Kortvarige faglige løft giver alle noget. Forældrene lægger 
ansvaret fra sig. Ikke skole-hjemsamarbejde, afstand.  

• Balle/Buskelund: Mere værdibaseret, trivsel eller faglige resultater, hvad er vigtigst? 
Nogle gange væsentligt med den fælles beslutning. Jo mere man ved om børnene, jo 
mere fortvivlet kan man blive som fagperson, svært at nå i samspil med de ydre 
krav.  

• Sølyst: Det faglige kan drive nogen, men andre vil mistrives, det er broget. Der skal 
spilles på forskellige strenge. Børn skal for meget, bliver stressede. Skolen skal kunne 
rumme alle elever, fleksibilitet og frihed.  

• SK: Kan man lave bedre trivsel gennem højere faglighed? Vi ser øget mistrivsel, brug 
af private psykologer osv., det bliver skolens problem – men ikke al mistrivsel hører 
skolen til, vi har taget for meget trivsel på os. Det faglige løft på Thorning gav bedre 
trivsel.  

 
5. Er der andre temaer, som I vil anbefale, at en politisk ambition 

forholder sig til? 
• Det nåede vi ikke at drøfte. 

 
Referent: Helle Præsius Busk 
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Noter fra gruppedrøftelser i Dialogforum den 7. november 2022 
Gruppe 4 
Skoler: Resenbro, Virklund, Frisholm, Langsø 
Udvalgsmedlem: Kathrine Frølich 

 
1. Hvilke udfordringer i folkeskolen er i jeres øjne de væsentligste at 

få adresseret i de kommende år? 
• Stigende mistrivsel og voksende elevfravær – Øget fokus på individualitet i stedet for 

fællesskab – ”ny udsathed” --> Socioøkonomisk tildeling ift. mellemformer tager ikke 
højde for seneste viden. Stigende behov på skoler med et højere socioøkonomisk 
indeks. 

• Inklusionsdagsordenen – stort behov for at understøttende de enkelte skolers 
mulighed for at løse opgaven lokalt. Der er en stor stigning i individualisering – også 
fra forældrenes side. 

• Kapacitetsudfordringer og håndteringen heraf samt inklusionsopgaven ift. 
bygningsmasse og gode læringsmiljøer generelt 

• Økonomisk ustabilitet vanskeliggør mulighederne for langsigtet planlægning og 
strategiske indsatser lokalt 

• Økonomisk tildeling – ambitionen fra konstitueringsaftalen 2021 – hvor blev den af? 
 
2. Med afsæt i de ovenfor beskrevne udfordringer, hvad er så de fem 

væsentligste udviklingstemaer i vores folkeskole i de kommende 
år, og hvorfor? 
• Ønske om dialog om tildelingsmodeller – hvordan får vi lavet de rette modeller - et 

ønske om at se på dem vi har og tænke nyt, der understøtter den retning vi ønsker 
at gå. 

• Vi skal løfte i flok (fællesskabet) for at håndtere de udfordringer, der er med ”den 
enkelte” uanset om det er elev, klasse, skole, årgang eller lign. --> en stræben efter 
det hele robuste menneske dannet og rundet af og i fællesskabet 

• Hjælp til usikre/utrygge forældre, der ønsker deres børn det bedste og som risikerer 
at blive uhensigtsmæssige ”advokater” på deres børn vegne og indtager et rent 
individ-orienteret perspektiv. Vi skal have fællesskabets værdi, fordring og potentiale 
mere på banen.  

• Vi skal som skole i højere grad kunne turde stå på og stole på vores faglighed og 
viden og skabe en tydelig og tryg rammesætning i mødet og samarbejdet med 
forældrene. 

• Kompetenceløft af det pædagogiske personale ift. de strategiske udfordringer mhp. at 
fastholde tilknytningen af dygtige medarbejdere + tiltrækning/rekruttering i 
fremtiden. 

 
3. Hvilke dele af jeres aktuelle praksis på skolen er I særligt glade 

for, og som dermed er vigtige for jer at kunne fastholde i de 
kommende år? 
• Samarbejdet mellem inklusionscenter og almenskolen giver en stor merværdi for 

begge parter, der hvor man har den mulighed.  
• Vores arbejde med mellemformer. 
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• Lokale frihedsgrader – fx afkortning af skoledagen og omlægning til to-voksentimer.  
• Lokalt råderum til at tilpasse skolens virke til de lokale behov 
 

4. Hvilke perspektiver har I på, hvad der skaber sammenhængskraft 
og kvalitet i et fælles kommunalt skolevæsen samt hvad der kan 
understøtte det lokale råderum for den enkelte skole?  
• Gode åbne drøftelser om det fælles og det decentrale, med afsæt i et indholdsfokus 

og den opgave, der skal løses. Måske skal vi også oftere se på løsninger på tværs af 
enkelte skoler og fx også blive bedre til at bringe ”egen” viden og kompetencer i spil 
på andre skoler. 

• Fælles mål og retning, men ikke af de samme veje og i samme takt. 
• Sammenhængskraft kræver også åbenhed, gennemsigtighed og forudsigelighed. 
• Det har stor værdi, når alle elever modtager de samme tilbud – har adgang til de 

samme tværgående aktiviteter fx FabLab, Naturfagsvejledere og kulturtilbud. Noget 
der kendetegner, at man er elev i Silkeborg Kommunes skolevæsen. 

 
5. Er der andre temaer, som I vil anbefale, at en politisk ambition 

forholder sig til? 
• Hvordan undgår vi, at medarbejderne og skolens kernefaglig udvandes af fx stigende 

behov for familiebehandling, konfliktløsning, ”trivselscoaching” osv. så skolen kan 
koncentrere sig om det vi skal være gode til? 

• En generel stillingtagen til, hvad der er skolens opgave og hvordan skolens opgaver 
placerer sig ift. det omkringliggende samfund og andre afdelinger i kommunen. 

• Det vil være godt, hvis en politisk ambition tydeligt viser, hvad der er vigtigt og giver 
”rygdækning/opbakning” når medarbejdere og ledere skal foretage prioriteringer, 
træffe beslutninger ”og melde klart ud” i mødet med forældrenes krav og mange 
forventninger. 

• En politisk ambition må meget gerne prioritere og sætte et tydeligt fokus i en periode 
– at sende et tydeligt signal om, at det er ok at noget er vigtigere end noget andet. 

• Hvad tænker man om skolestrukturen på den længere bane? Har vi den rette ift. det 
man vil politisk? 

 
Referent: Thomas B. Smidt 
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Noter fra gruppedrøftelser i Dialogforum den 7. november 2022 
Gruppe 5 
Skoler: Bryrup, Sejs, Gødvad, Ans  
Udvalgsmedlem: Gitte Willumsen 

 
1. Hvilke udfordringer i folkeskolen er i jeres øjne de væsentligste at 

få adresseret i de kommende år? 
• Inklusion og ressourcer lokalt – rummelig skole + de praktisk musiske fag. De 

praktiske færdigheder mere i spil. En mere varieret skoledag (Bryrup) 
• En skole med muligheder for alle børn – decentrale indsatser, forebyggende, 

kapacitetsudfordringer – lave udendørs klasserum (Gødvad) 
• Trivsel, skolevægring, økonomi til det hele, specialområdet fylder meget – hvad skal 

skolen kunne, opmærksomhed på tilførsler og besparelser, vækst og 
lokaler/udvidelser, folkeskole overfor privatskole, plads til alle børn- også de højt 
begavede, kommunikation fylder mere (Sejs) 

• Normeringer og klassestørrelser – brug for stabilitet, skoleparathed? Mistrivsel – er 
det på bekostning af flertallet, ventetider ved PPL, fællesskaber for alle, friskoler og 
privatskoler, har vi lavet en skole for pigerne? Bruger eller borger af skolen (Ans) 

 
2. Med afsæt i de ovenfor beskrevne udfordringer, hvad er så de fem 

væsentligste udviklingstemaer i vores folkeskole i de kommende 
år, og hvorfor? 
• Udvikle en moderne folkeskole som klæder eleverne på til et liv vi endnu ikke kender 
• Vidensudvikling  
• Frihed på den enkelte skole – prøve noget mere af selv, turde udfordre 

’slutproduktet’. 
• Frihed til at løse opgaver på egne måder – Lad være med at styre og beslutte i 

detaljen. Giv frihed til lokale beslutninger til HVORDAN man skal gøre ting 
• Et fælles skolevæsen med lokalt præg – brug for lokalt at tone og tilpasse 
• Udfordre selvfølgeligheder – hvad vil der ske, hvis ikke vi …Meebook 
• Frihed motiverer 

 
3. Hvilke dele af jeres aktuelle praksis på skolen er I særligt glade 

for, og som dermed er vigtige for jer at kunne fastholde i de 
kommende år? 
• Ekspertise i mellemforms arbejde 
• Højt fagligt niveau, godt arbejdsmiljø med mulighed for efteruddannelse 
• Lejrskoler, skolebiblioteker, SFO og klub tilbud,  
• Lokale skoler 
• Ture ud af huset – mulighed for at tilgå kulturtilbud er vigtigt. 
• Læringsvejlederne og samarbejde ml pædagoger og lærere 
• Åben skole og kloge hænder - virksomhedsbesøg 
• Kulturklasser 
• Kontaktlærerdage 
• Tolærerordninger  
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• Kortere skoledage som giver nye muligheder 
• Fede fagdage om onsdagen, hvor man kan komme ud af huset 
• AKT-ressourcerne + mellemformer 
• Udvikling af børnerelationer med plads til forskellighed 
• Have et ordentligt sprog om alle børn – en vigtig værdi 

 
4. Hvilke perspektiver har I på, hvad der skaber sammenhængskraft 

og kvalitet i et fælles kommunalt skolevæsen samt, hvad der kan 
understøtte det lokale råderum for den enkelte skole?  
• Fastholder at der kommer kulturtilbud ud til skolerne – fx gadeteater og LMS 
• Langsigtede økonomiske planer 
• Vigtigt med fælles udviklingsprojekter på tværs af skolerne, så vi bevarer fællesskab 

og ikke lukker sig om sig selv 
• Stabilitet – stå fast på udviklingstiltag. Gerne lokale indsatser, men de skal faciliteres 

fra centralt. 
• Mellemformer – et godt eksempel på balance mellem det fælles og det lokale 
• Meget stor forskel på det økonomiske råderum for skolerne 
• Vigtigt med en god og retfærdig tildelingsmodel. 
• Sammenhængskraft – at bestyrelser mødes og drøfter vigtige emner 
• Differentierede behov for at have adgang til kulturtilbud lokalt 
• Vigtigt at skabe sammenhængskraft ml. skoler – det har betydning for lokalområdet. 
• Inklusionsopgaven, vi skal samarbejde om den  
• Vigtigt at vi kompetenceudvikler så vi kan løfte det forebyggende arbejde ift 

inklusionsopgaven. Viden og kompetencer – tænke kreativt. Det kræver viden og 
kompetencer. 

 
5. Er der andre temaer, som I vil anbefale, at en politisk ambition 

forholder sig til? 
• At den økonomiske ramme følger med, så den politiske ambition er finansieret 
• Lokale skoler 
• Skolebudgetter skal være som landsgennemsnittet – obs på bosætningsstrategier 
• At børns liv ikke starter med skolen – før og efter 
• Normeringer og gode børnehaver 
• At være en attraktiv kommune 
• Afstemthed - kommunikation 

 
Referent: Anne L. Vinther 
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Noter fra gruppedrøftelser i Dialogforum den 7. november 2022 
Gruppe 6 
Skoler: Fårvang, Dybkær, Voel, Skægkær, FTR HK 
Udvalgsmedlem: Thomas 
Peter, Skægkærskolen 
Michael Sørensen, fm Fårvang 
Laila, Skægkærskolen 
Kristian, Dybkærskolen 
Mette, Sl Dybkærksolen 
Anna, SL, Fårvang  
Mette Nf, Voel 
Voel, Henrik 
 

 
1. Hvilke udfordringer i folkeskolen er i jeres øjne de væsentligste at 

få adresseret i de kommende år? 
• Inklusionen. Hvis man sparer meget mere, er det lønningerne som er tilbage. Når der 

er en til to inklusionsbørn. 
• Laila, hvis inklusionen ikke fungere, er der mange ting som falder fra hinanden. 

Optaget af inklusionen.  
• Mette, at få uddannet personalet til inklusionsmindsettet. Hvordan fastholder vi 

personale og ledelsen? 
• Mette, klassepædagoger gør en forskel.  
• Hvis alle skal med skal hele spektret af elever med. 
• Kapacitetsfordringer pga. det stigende børnetal. 
 

2. Med afsæt i de ovenfor beskrevne udfordringer, hvad er så de fem 
væsentligste udviklingstemaer i vores folkeskole i de kommende 
år, og hvorfor? 
• Inklusion 
• Kapacitetsudfordringer 
• Trivsel Kan være dygtig til andet end det boglige, det skal der være plads til 
• Give slip på den folkeskole vi har i dag (Mette) 
• Anna – Muligheden for at beholde vores mellemformer.  
• Praksisfaglighed. Det er svært at lave noget fundamental anderledes 
• At holde fast i den ambition om at holde sig til gns. for driften af folkeskolen 
• Behov for at kigge på økonomien at holde børnene i den lokale skole.   
 

3. Hvilke dele af jeres aktuelle praksis på skolen er I særligt glade 
for, og som dermed er vigtige for jer at kunne fastholde i de 
kommende år? 
• Metodefrihed på skolerne, ikke konceptskoler 
• Dannelsesaspektet på skolen.  
• At børn oplever at de mestre at gå i skole. 
• Samarbejde mellem klasserne giver øget trivsel blandt eleverne 
• Fællesskaber 
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• SFO’en er velfungerende. Betyder særligt meget på skoler som ligger uden for 
byskiltet. 

• Udskolingen er vigtig at fastholde 
• Lejrture, hang i en tynd tråd. Bevarer lejrskoler. 
• Høj grad af elevinddragelse 

 
4. Hvilke perspektiver har I på, hvad der skaber sammenhængskraft 

og kvalitet i et fælles kommunalt skolevæsen samt hvad der kan 
understøtte det lokale råderum for den enkelte skole?  
• Centrale specialister og handlefrihed. Vigtigt med et solidt bagland at kunne trække 

på som skole. 
• Specialviden eller kursusvirksomhed på tværs af kommunen 
• Et fælles menneskesyn i Silkeborg Kommune 
 

5. Er der andre temaer, som I vil anbefale, at en politisk ambition 
forholder sig til? 
• De fysiske rammer inde og ude. Det skal være fedt at være på skolen 
• Sikre skoleveje 
• Dygtige medborgere i det lokale samfund 
 

Referent: Pia Kløjgård Jensen 
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Noter fra gruppedrøftelser i Dialogforum den 7. november 2022 
Gruppe 7 
Skoler: Hvinningdal, Grauballe, Ungdomsskolen (afbud), BUPL 
Udvalgsmedlem: Morten Høgh 

 
1. Hvilke udfordringer i folkeskolen er i jeres øjne de væsentligste at 

få adresseret i de kommende år? 
• Stram økonomi – udfordring at der skæres i kompetenceudvikling – hvordan sikrer vi 

tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft? 
• Økonomi – der skal være penge til undervisningsmidler 
• Inklusion og flere børn med særlige behov – økonomien til at udvikle mellemformer 
• I almenområdet stiller det større krav til lærere og pædagoger at kunne inkludere 

flere børn, der har det svært. Det kræver kompetenceudvikling. 
• Vigtigt at der er stærke mellemformer – der kan være med til at udvikle stærke 

fællesskaber. 
• Det handler ikke kun om mindset og kompetencer – det kræver også ressourcer 

(flere voksne). 
• Hvordan bliver Ulvedalskolen en større ressource dels for Hvinningdalskolen selv men 

også for det samlede skolevæsen. 
• De unges trivsel – eller særligt mistrivsel. 
• Tid og plads til fordybelse – tempoet i forhold til udvikling af folkeskolen skal ned, så 

der er tid til at implementere og udvikle lokalt. 
• Friheden til det lokale præg er udfordret af, at alle vil noget med skolen både 

nationalt og kommunalt. 
 
2. Med afsæt i de ovenfor beskrevne udfordringer, hvad er så de fem 

væsentligste udviklingstemaer i vores folkeskole i de kommende 
år, og hvorfor? 
• Inklusion (og kompetenceudvikling og udvikling af læringsmiljøerne i almenskolen)) 
• Trivsel og mistrivsel  
• Det fælles skolevæsen med lokalt præg (tid til fordybelse og udvikling) 
• Økonomi og ressourcer er afgørende for udviklingen 
 

3. Hvilke dele af jeres aktuelle praksis på skolen er I særligt glade 
for, og som dermed er vigtige for jer at kunne fastholde i de 
kommende år? 
• At lærere og pædagoger arbejder sammen om børnenes trivsel og læring med hver 

deres faglighed 
• Udvikling af mellemformer lokalt 
• Skolebibliotek – guidet læsning og samarbejde med Silkeborg bibliotek – fastholde 

børnenes læselyst 
• Morgensang – en del af skolens identitet 
• Årgangsdage – med tid til fælles fordybelse og samarbejde på tværs af klasserne, 

faglige dage, ud af huset…. 
• Egen bus – betyder meget for inklusionscenteret 
• Fortsætte samarbejde med den lokale idrætsforening 
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4. Hvilke perspektiver har I på, hvad der skaber sammenhængskraft 
og kvalitet i et fælles kommunalt skolevæsen samt hvad der kan 
understøtte det lokale råderum for den enkelte skole?  
• Kommunikation og dialog skolerne imellem og imellem skoler og politikere 
• Vigtigt at have tid til at videndele i endnu højere grad – vi er en super dygtig 

kommune med dygtige medarbejdere og ledere. Vildt vigtigt at få det i spil. Der sker 
så meget spændende. Skal det faciliteres centralt? Eller skal ”de forpligtende 
samarbejder” genoplives? 

• Der er ikke brug for, at politikerne styrer i detaljerne 
• Ikke så mange store projekter – men gerne fælles temaer og samtidig lokale 

initiativer og udvikling og også gerne i samarbejde mellem flere skoler 
• At være en del af et kommunalt skolevæsen og et fællesskab er udfordret af 

busmuligheder for de små skoler uden for centrum. (særligt konkret i forhold til 
aktiviteter for og med børn) 

 
5. Er der andre temaer, som I vil anbefale, at en politisk ambition 

forholder sig til? 
• ”Fælles-skabet” - Fokus på børn i udsatte positioner, som lever i fattigdom (projekt 

Skole og forældre sætter i søen) 
• Holde fast i en ambition om at tilføre flere midler til skoleområdet, så Silkeborg 

mindst kan komme på niveau med gennemsnittet på landsplan 
 

Referent: Lone Svejstrup 
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