
Dialogforum for Skoleområdet
7. november 2022

Skoleafdelingen
Silkeborg Kommune 



Program

1. 19.00 – 19.15 Velkomst og sang v. skoleleder Signe Bladt Pedersen

2. 19.15 – 19.30 Velkomst og introduktion til aftenen og udvalget v. 
udvalgsformand Morten Hæk

3. 19.30 – 19.45 Et blik på det besluttede budget for 2023 v. udvalgsformand 
Morten Hæk

4. 19.45 – 20.45 Gruppedrøftelser mhp. skolebestyrelsernes input til arbejdet med 
en politisk ambition for folkeskolen v. skolechef Thomas Smidt

5. 20.45 – 21.00 Kort opsamling i plenum v. Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget

6. 21.00 – 21.15 Valg til Forretningsudvalget for Dialogforum v. fuldmægtig Helle 
Præsius Busk



Velkomst og sang

v. skoleleder Signe Bladt Pedersen

• Introduktion til Thorning Skole
• Vi synger ”Hvor du sætter din fod”



Sang: Hvor du sætter din fod, vers 1

Hvor du sætter din fod,

drysser frø af de drømme du driver imod.

Ved de veje du finder,

vil man snart plukke minder.

Om du flyver omkring eller står og slår rod,

bli´r der spor af din fod.



Sang: Hvor du sætter din fod, vers 2

Når du åbner din hånd,
ser du synlige spor af usynlige bånd.
Du har fat i et stykke
af dit medmen´skes lykke.
Det kan føles som fnug eller veje et ton:
Det er lagt i din hånd.



Sang: Hvor du sætter din fod, vers 3

Vil du vugge dit skød,
går du med i en dans som fra skabelsen lød.
Vores fremtid bli´r farvet
af den klang du har arvet.
Det er slægternes rytme der rører dit kød,
sød musik i dit skød.



Sang: Hvor du sætter din fod, vers 4

Når du husker at le,
lukker ho’det sig op og gi´r lyset entré.
Vi begriber med latter
hvad fornuft ikke fatter.
Det er li’som et kærtegn fra livets idé
når du vover at le.



Sang: Hvor du sætter din fod, vers 5

Du er del af et os.
Der skal mere end én til at elske og slås.
Vil du yde dit bedste
for dig selv og din næste,
må du vælge hver dag mellem tillid og trods:
Er det mig eller os?



Sang: Hvor du sætter din fod, vers 6

Fra din tå til din top
er du skabt i et stykke der ikke går op.
Hvad du gi´r på din færden
mangedobles af verden
og la´r tro, håb og kærlighed vokse og nå
fra din top til din tå.



Velkomst og introduktion til aftenen

v. udvalgsformand Morten Hæk

Præsentation af Dagtilbud- Skole- og Familieudvalgets medlemmer

Aftenens primære indhold:
1. Et blik på 2022 og det besluttede budget for 2023 og overslagsårene
2. Skolebestyrelsernes input til arbejdet med en politisk ambition for 

folkeskolen i Silkeborg Kommune
3. Valg til Forretningsudvalget for Dialogforum



Budget 2022 og økonomisk opbremsning

v. udvalgsformand Morten Hæk 
Den politiske beslutning vedr. 15 mio. kr. på 
udvalgets område:

- Bev. 41: 9.410 mio. kr., 
- ca. 2,4 mio. kr. på fælles centrale konti
- ca. 7,0 mio. kr. placeres decentralt 

- Bev. 43: 4.590 mio. kr., 
- ca. 0,53 mio. kr. på centrale konti, 
- ca. 4,06 mio. kr. placeres decentralt

- Bev. 45: 1.000 mio. kr.

v. skolechef Thomas Smidt
Den praktiske håndtering og status:
- Beløbet omregnet ift. budgetandel for de 

enkelte skoler.
- Hver skole har lavet en plan ift. 

imødekomme sparekravet.
- Dannelse af fælles overblik ift. afdelingens 

samlede resultat.
- Tæt opfølgende dialog med den enkelte 

skole ift. lokale behov for justering.
- Vi forventer aktuelt samlet at komme i 

mål med planerne på skoleområdet



Budget 2023 og overslagsårene

v. udvalgsformand Morten Hæk

De politiske beslutninger ifm. ”budget i balance” den 28. juni 2002

- Området tilføres i 2023 sammenlignet med 2022:
- Demografiregulering mm: 2.500 mio.
- Statslige midler ”flere lærere i folkeskolen” 4.000 mio.
- Statslige midler ”sænkelse af klaseloft” 1.500 mio.

De politiske beslutninger ifm. budgetaftalen for 2023 den 11. oktober 2022:

- En budgetudvidelse til de stigende udgifter på det specialiserede område: 6.900 mio.



Budget 2023 og overslagsårene
Reduktioner på skoleområdet i 2023 sammenlignet med 2022:
Beslutninger ifm. DSFU’s behandling af budget i balance d. 28. juni Beløb i 1000 kr
Økonomi til møder, rejser og repræsentation reduceres -250 
Samarbejdet om Campus Bindslevsplads nedlægges -457
Fælles midler til kompetenceløft reduceres (ud af ca. 3,8 mio) -600
Pulje til lønopfyld v. langtidssygdom reduceres (ud af ca. 8,5 mio) -2.000
Øget forældrebetaling til dækning af stigende udgifter i SFO/Klub +1.900
Beslutninger ifm. Byrådets budgetvedtagelse d. 11. oktober Beløb i 1000 kr
Fælles midler til kompetenceløft reduceres (ud af ca. 3,2 mio) -1.000
Fælles Elevråd nedlægges ved udgangen af skoleåret 2022-2023 -0.050/0.100
Ungebyråd nedlægges ved udgangen af skoleåret 2022-2023 -0.134/0.267
Pulje til teknologisk understøttelse af sygeundervisning i hjemmet nedlægges -0.260
Ikke disponeret pulje til løft af den decentrale specialpædagogiske indsats nedlægges -1.200
Øget forældrebetaling i SFO/Klub på 2,6% +2.187
Lukning af Team Åben-Skole og Praksisfaglighed i PPL -1.400/2.800
Effektivisering på alle kommunens driftsområder udmøntet på Bev. 14 - Sekretariatet -0.125
Beslutning på DSFU’s kommende møde d. 14. november Beløb i 1000 kr
Effektivisering på alle kommunens driftsområder (5.588 på DSFU’s samlede område) ??

Samlet reduktion i 
2023/2024 i mio kr: 

7.091/8.674

Samlet øget 
forældrebetaling i 
mio:

4.087

Endnu ikke fordelt 
på DSFU’s område i 
mio: 

5.588



Budget 2023 og overslagsårene

Ét af udvalgsmålene for 2023 som baggrunden for dagens tema:

”Udvikling af Folkeskolen til og med 2026” (Et flerårigt udvalgsmål) 

Skoleafdelingen arbejder med: 

• At understøtte formuleringen af en politisk ambition for folkeskolen.
• At etablere en mere fremtidssikret organisering af folkeskolens almen- og 

specialområde, der sigter mod at håndtere de stigende kapacitetsbehov. 

• At udvikle folkeskolens praksis mhp. at indfri de politiske ambitioner for 
folkeskolen. 



Gruppedrøftelser mhp. skolebestyrelsernes input til 
arbejdet med en politisk ambition for folkeskolen
v. skolechef Thomas Smidt
• Forberedende drøftelser og 

udfyldelse af skema i 
skolebestyrelserne

• Gruppedrøftelse i dag mhp. at skabe 
fælles billeder af bestyrelsernes 
perspektiver

• Udvalgsmedlem som ordstyrer og 
udspørger (rækkefølge jf. skema)

• Repræsentant fra Skoleafdelingen som 
referent

• Opsamling i plenum

• Dagtilbuds-, Skole- og 
Familieudvalget har besluttet, 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

• Her står skolebestyrelserne 
naturligvis som en helt central part 

• Udvalgets mål er, at ambitionen er 
formuleret om ca. 6 måneder

Tag kaffen med ud i grupperummene og planlæg selv pause efter behov



Grupper

1. Gjessø, Thorning, Funder-Kragelund, FTR DLF Morten Hæk/PH
2. Gjern, Dybkær Special, Trekløver, Vestre Signe/MHS
3. Sorring, Balle, Buskelund, Sølyst, FTR FOA Søren/HPB
4. Resenbro, Virklund, Frisholm, Langsø Kathrine/TBS
5. Bryrup, Sejs, Gødvad, Ans Gitte/AV
6. Fårvang, Dybkær, Voel, Skægkær, FTR HK Thomas/PKJ
7. Grauballe, Hvinningdal, Ungdomsskolen, FTR BUPL Morten Høgh/LS



Kort opsamling i plenum

v. Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget

Næste skridt ift. udarbejdelsen af en politisk ambition v. udvalgsformand 
Morten Hæk:
1. Dannelse af et fælles vidensgrundlag for udvalget
2. Input fra øvrige interessenter på et kommende møde
3. Udvalget i arbejdstøjet mhp. udkast til høring (forv. februar/marts 2023)



Valg til Forretningsudvalget for Dialogforum
v. fuldmægtig Helle Præsius Busk
Uddrag af bilag 1.02, https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/02-Dialogforum-
for-Skoleomraadets-virksomhed: 

§ 2 Forretningsudvalget
Forretningsudvalget har en koordinerende funktion som tovholder for mødeindkaldelse, ansvar for 
udarbejdelse af tilhørende baggrundsmateriale, ansvar for praktiske arrangementer mm. 
Forretningsudvalget er desuden initiativtager i ”krisesituationer”.
Forretningsudvalget vælges af Dialogforum for Skoleområdet blandt forældrevalgte 
skolebestyrelsesformænd og består af mindst fire skolebestyrelsesformænd, formanden for 
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget samt Skolechefen. Der vælges i lige år for 2 år ad gangen.
Forretningsudvalget afholder møde(r) som forberedelse til Dialogforum for Skoleområdets møder 
(se § 3) og i øvrigt efter behov.

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


Tak for i dag

• Næste møde i Dialogforum er forventeligt april 2023
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