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13. marts 2023 
Møde i Forretningsudvalget for Dialogforum for Skoleområdet 
Tid og sted: Onsdag den 1. marts 2023 kl. 16.00-17.30 i lokale C127A, med kaffe/the + ”knas” 
Deltagere: Morten Hæk, Thomas Born Smidt, Torben Agersbæk Ali (Buskelundskolen), Michael 
Sørensen (Fårvang Skole), Kim Overgaard (Vestre Skole), Pia S. Kristiansen (Sejs Skole), Signe 
Bloch-Krarup (Dybkær Specialskole), Charlotte Ørbæk Langballe. Referent Helle Præsius Busk.  
Afbud: Ingen 
 
 Dagsorden Referat 
1. Velkomst v/Morten Hæk, formand 

for Dagtilbuds-, Skole og 
Familieudvalget 
 

En præsentationsrunde med samtlige medlemmer. 

2. Evaluering af mødet i Dialogforum 
for Skoleområdet den 7. 
november 2022 med temaet ” 
Skolebestyrelsernes input til arbejdet 
med en politisk ambition for 
folkeskolen” 
Se referat mv. på hjemmesiden 
 

MS: Et godt og givtigt møde med lydhøre politikere.  
PSK: Fint med oplæg til drøftelse på forhånd, god 
proces. 
KO: Skolebestyrelsesnetværket har givet samme 
tilbagemelding vedr. oplæg på forhånd. 
SBK: Mere kvalificerede drøftelser og større 
interesse i bestyrelsen efterfølgende. Hvad er der 
talt om i de øvrige grupper, svært at kommunikere. 
Mere i plenum. 
TBS: Der er altid en referent i gruppen, hvor 
pointerne efterfølgende lægges på hjemmeside. 
Store sammenfald mellem gruppernes input.  
   

3. Planlægning af møde i 
Dialogforum for Skoleområdet 
den 11. april 2023 kl. 19-21.15 på 
en skole. 
Tema: Forventeligt præsentation mm. 
af den politiske ambition for 
folkeskolen 
 

Inddragelse omkring udmøntningen af den politiske 
ambition, arbejde med samarbejdssporet med plads 
til input fra skolebestyrelserne. Inspiration fra 
projekt ”Fælles om børn og unge” (bl.a. på Fårvang 
hos MS) samt opfølgning vedr. forpligtende 
samarbejder jf. pkt. 4. 
 
Tema: Samarbejdet om vores folkeskole 
Dagsorden: 
• Velkomst og sang 
• Præsentation af den politiske ambition for 

folkeskolen v/politikerne 
• Introduktion til aftenens tema: Den politiske 

ambition, et blik på de eksisterende 
samarbejdsstrukturer med vægt på Forpligtende 
Samarbejder samt et eksempel på en styrkelse 
af det lokale samarbejde i form af projektet 
Fælles om Børn og Unge (beskrivelse fra august 
2020) samt aktuel beskrivelse af projektet 

• Gruppedrøftelser med politikere ud fra 
forberedte spørgsmål, udsendes primo uge 10. 

 

Til Forretningsudvalgets medlemmer 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2022
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/2-Skolestruktur/04-Forpligtende-samarbejder
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/2-Skolestruktur/04-Forpligtende-samarbejder
https://silkeborg.dk/-/media/Borger/Sundhed-omsorg-og-sygdom/Sundhed-og-forebyggelse/Flles-om-brn-og-unge-08-2020.pdf
https://silkeborg.dk/-/media/Borger/Sundhed-omsorg-og-sygdom/Sundhed-og-forebyggelse/Flles-om-brn-og-unge-08-2020.pdf
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2023/Info_Faelles_om_boern_og_unge.pdf
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2023/230411_DialogforumSkole_skolebestyrelsesopgave.pdf


 

 

Side 2 

• Opsamling i plenum 
Gruppesammensætning: 1 politiker pr. gruppe, min. 
6 grupper, hvis flere afbud indgår TBS.  
Kun skolebestyrelsesformænd deltager. 
Afholdes på en skole, skoleleder viser rundt kl. 
18.30 og byder velkommen, sang. 
 

4. Forpligtende samarbejder 
Michael Sørensen har ønsket at få de 
forpligtende samarbejder drøftet på 
mødet. Er de stadig aktuelle? 
Se bilag 2.04 Forpligtende 
samarbejder 
 

En kort runde blandt deltagerne: Der er praktisk 
samarbejde med fødeskoler, men ellers ikke, kun få 
mødes på bestyrelsesniveau. 
Det er oplagt at bruge Dialogforum til at høre, hvor 
det har været meningsfuldt og hvilke alternativer, 
der er brugbare. Herefter kan politikerne tage en 
beslutning.  
Dialogforum er en formel konstruktion, som også 
kan bruges til videndeling mellem skolerne. 
 

5. Eventuelt 
 

MS: Ros til Morten Hæk. En god stil, større 
lydhørhed i det nye udvalg! 
Ny mødedato for FU skal besluttes ca. 2½ måned 
inden mødet i november!!! 
 

 
Referater og materiale fra tidligere møder i Dialogforum Skole findes på hjemmesiden 
skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole. Referat fra seneste møde 20. september 2022 i FU. 
Rammerne for forretningsudvalgets virksomhed findes i styrelsesvedtægtens bilag 1.02. 
 
Venlig hilsen 
Helle Præsius Busk 
Fuldmægtig 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/2-Skolestruktur/04-Forpligtende-samarbejder
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/2-Skolestruktur/04-Forpligtende-samarbejder
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2022/220920_FU-DialogforumSkole_referat.pdf
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/02-Dialogforum-for-skoleomraadets-virksomhed

