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Møde i Dialogforum for Skoleområdet, noter fra plenum 
Tid og sted 
Mandag den 7. november 2022 kl.19.00-21.15 på Thorning Skole, Møllevej 7, Thorning, 8620 
Kjellerup.  

Tema  
Skolebestyrelsernes input til arbejdet med en politisk ambition for folkeskolen 

Rundvisning på Thorning Skole 
18.30-19.00 En lille rundvisning på Thorning Skole v/skoleleder Signe Bladt Pedersen 

Program og noter 
Sang og velkommen til Thorning Skole v/skoleleder Signe Bladt Pedersen 
Thorning Skole har 366 elever, 0.-9. klasse og inklusionscenter med børn med generelle 
indlæringsvanskeligheder, også 0.-9. klasse og i samme lokaliteter, fælles pauser mv. Vi er langt 
med at få alle med – og stolte af det. IRL, bl.a. Human Ressource, læser for plejehjemsbeboerne og 
får træning i virkelighed. Fagligt løft fungerer, små hold med prøveforberedende undervisning.  
Sang: Hvor du sætter din fod. Vi øver os på fællesskab og mangfoldighed her på skolen. 
 

Velkomst og introduktion til aftenen og udvalget v/udvalgsformand Morten Hæk 
Kort introduktion, de syv politikere fortæller hver især en lille smule om sig selv.  
Lidt ord om økonomi, både besparelser og tilførsel af midler. Vi skal arbejde med en politisk 
ambition i aften, dvs. at se længere frem i lyset af at vi har et almenområde og et specialområde, 
som udfordrer hinanden gensidigt. Trivsel og kvalitet.  
 

Et blik på budget 2022 og det besluttede budget for 2023 v/udvalgsformand 
Morten Hæk og skolechef Thomas Born Smidt 
Se præsentation. Der har været stor forskel på den enkelte skoles vilkår, besparelser på alt lige fra 
investeringer til drift, side 11. Der har været dialog med enkelte skoler undervejs.  
Morten Hæk: Vi ønsker ikke at stå i en tilsvarende situation næste år, målet er at få budgetter i 
balance. Side 12: Tilførslerne gennemgået. Vi har dog også budt ind på reduktioner, side 13. 
Udvikling af folkeskolen stopper ikke, side 14. Vi håber at sætte det lange lys på, så ambitionen 
holder mere end denne byrådsperiode ud. Det er en komprimeret proces, og vi håber at kunne 
præsentere en ambition i foråret 2023. Vi ønsker kvalitet og trivsel for vore børn. 
 

Gruppedrøftelser i 7 grupper  
Med henblik på skolebestyrelsernes input til arbejdet med en politisk ambition for folkeskolen 
Udsendt materiale: brev fra Forretningsudvalget om skolebestyrelsens opgave (pdf-fil) samt skema 
med spørgsmål og plads til svar 
Se gruppesammensætningen. Politiker er ordstyrer, en repræsentant fra Skoleafdelingen er referent 
i grupperne. Kaffe/te medbringes til grupperummene. 
Thomas Smidt: Praktikken med gruppedrøftelser, FU har ønsket at skolebestyrelserne havde 
mulighed for at forberede sig. De indsendte svar vil blive brugt i den kommende proces sammen 
med drøftelserne i aften. 
Se svarene fra samtlige skolebestyrelser på hjemmesiden. 
Se resultatet af gruppedrøftelserne på hjemmesiden. 

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

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2022/221107_Dialogforum_Budget_intro_MH_TBS.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_2022/221107_DialogforumSkole_Deltagere.pdf
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2022/2211_Alle_skoler_skolebestyrelsesopgave.pdf
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2022/221107_DialogforumSkole_Gruppebesvarelser_samlet.pdf


 

 

Side 2 

Kort opsamling i plenum v/Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets medlemmer 
Gruppe 1, Morten Hæk:  
Kompetenceudvikling er vigtigt. Mistrivsel er et gennemgående tema. Praksisfaglighed hvordan? 
Historierne om lokal segregering, der ønskes mere. 
Gruppe 3, Søren Kristensen:  
Inklusion, børns trivsel, rekruttering, børn der fylder i undervisningen, stressede børn i hverdagen. 
Udviklingstemaer: understøtte trivsel, overgang til ungdomsuddannelser, forældrene skal tættere på 
igen. En voksen, som er din, skabe rum og frihed til medarbejdere. Vælge til og fra ud fra forskellige 
muligheder i fælles mål. 
Gruppe 4, Kathrine Frølich:  
Meget af det samme. Individualitet og fællesskab, udsathed og social angst, som systemet ikke kan 
håndtere, rammer bredt. Ustabilitet i skolernes økonomi. Specialpædagogik i almenskolen. 
Frihedsgrader, godt at kunne afkorte skoledagen. 
Gruppe 2, Signe Haahr Lindegaard:  
Samme udfordringer. Opbakning, udvikling af mellemformer. Udvidet normalitetsbegreb. Normering 
og kompetent personale, se det enkelte barn, hjælpeinstanser. Kompetenceudvikling. Stabil 
økonomi, frisættelse, fællesskab og mod til at tænke anderledes og udfordre systemerne. 
Gruppe 6, Thomas Tonsberg Schlie:  
1. Udfordringer med inklusion pga. manglende personale, uddannet. Kapacitetsudfordringer. 2. 
Mellemformer. Tidlig indsats. Dannelse. Trivsel. 3. Metodefrihed, samarbejde på tværs af klasser, 
elevindflydelse. 4. Kurser, uddannelse, erfaringsudveksling, fælles menneskesyn. 5. De fysiske 
rammer. Sikre skoleveje. 
Gruppe 7, Morten Høgh:  
Trivsel, kompetenceudvikling. Vi ved mange ting i Silkeborg Kommune, som gøres godt på skolerne. 
Indbyrdes kommunikation: ”Guidet reading”, eksempler/viden kan søges. Ambitionsniveau som 
politikere: Vi må ikke overbebyrde skolen, men have idéer om målet, så finder skolerne løsningerne. 
Gruppe 5, Gitte Willumsen:  
Mellemformer og den lokale tilpasning til skolens hverdag, at rumme distriktets børn, de rette 
kompetencer. Økonomi, man skal kunne regne med budgetterne. Personalemangel i fremtiden. 
Kulturtilbuddene på skolerne binder os sammen, glæden ved gadeteater, koncerter, lejrskoler. 
Friheden til at bruge sin faglighed på skolerne. Høje ambitioner. 
Afsluttende v/Morten Hæk: 
Flere skal involveres i arbejdet fremadrettet, lærere/pædagoger/fagfolk fra universiteter. Vi har en 
travl proces for os. Vi håber at have en ambition til foråret. Politikerne skal også i arbejdstøjet. 
 

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. 
Genvalg: Michael Sørensen fra Fårvang Skole og Torben Ali fra Buskelundskolen. 
Nyvalg: Kim Overgaard fra Vestre Skole, Pia Stubman Kristiansen fra Sejs Skole og Signe Bloch-
Krarup fra Dybkær Specialskole. 
 

Tak for i aften v/udvalgsformand Morten Hæk  
Kim Overgaard, Vestre Skole: Meld gerne tilbage på den udsendte mail om et netværk, som 
skolebestyrelsesformændene har modtaget. En mailliste og fælles kommunikation er hensigten. 
Morten Hæk: Tak for i dag, hjemmearbejde en anden gang. 
 
Oplæg, link til gruppesvar og skolebestyrelsessvar, deltagerliste mv. findes på hjemmesiden.  
 

Referent Helle Præsius Busk 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/02-Dialogforum-for-Skoleomraadets-virksomhed
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2022
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