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Møde i Dialogforum for Skoleområdet 
Tid og sted 
Mandag den 7. november 2022 kl.19.00-21.15 på Thorning Skole, Møllevej 7, Thorning, 8620 
Kjellerup.  
Parkering v/Thorninghallen samt på P-pladsen ved Møllevej/Mellemvej (indkørsel via Birkevej). 

Tema  
Skolebestyrelsernes input til arbejdet med en politisk ambition for folkeskolen 

Rundvisning på Thorning Skole 
18.30-19.00 Inden mødet er det muligt at få en lille rundvisning på Thorning Skole v/skoleleder 

Signe Bladt Pedersen. Mød blot op! 

Program 
19.00-19.15   Sang og velkommen til Thorning Skole v/skoleleder Signe Bladt Pedersen 
 
19.15-19.30  Velkomst og introduktion til aftenen og udvalget v/udvalgsformand Morten Hæk 
 
19.30-19.45 Et blik på budget 2022 og det besluttede budget for 2023 v/udvalgsformand Morten 

Hæk 
 
19.45-20.45  Gruppedrøftelser i 7 grupper med henblik på skolebestyrelsernes input til arbejdet 

med en politisk ambition for folkeskolen (ud fra udsendt materiale, brev fra 
Forretningsudvalget om skolebestyrelsens opgave (pdf-fil) samt skema med 
spørgsmål og plads til svar 
Det udfyldte skema indsendes senest i forbindelse med mødet til hpb@silkeborg.dk. 
Gruppesammensætning på mødet. Udvalgsmedlemmet er ordstyrer, en repræsentant 
fra Skoleafdelingen er referent i grupperne. Kaffe/te medbringes til grupperummene. 

 
20.45-21.00 Kort opsamling i plenum v/Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets medlemmer 
 
21.00-21.15  Valg til Forretningsudvalget for Dialogforum for Skoleområdet v/fuldmægtig Helle 

Præsius Busk 
Valg afholdes jf. bilag 1.02 i lige år, min. fire skolebestyrelsesformænd skal vælges. 

 
21.15   Tak for i aften v/udvalgsformand Morten Hæk  
 
Oplæg, link til resumé fra plenum osv. kommer på hjemmesiden efter mødet.  
 
Eventuelle afbud sendes gerne via Outlook-indkaldelsen eller til hpb@silkeborg.dk senest 4.11.2022. 
Vi regner med deltagelse af skolebestyrelsesformand og skoleleder, dvs. 2 personer pr. skole. 
 
Venlig hilsen  
Morten Hæk 
Udvalgsformand 

Thomas Born Smidt 
Skolechef 

 

NB: Referat fra FU-mødet 20. september 2022 er på https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2022 

 
Skolebestyrelsesformænd, skoleledere, FTR for 
skoleområdets faglige organisationer  
samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 
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