
 
 
 
 
 

13. marts 2023 

 
 

Helle Præsius Busk 
Direkte telefon: 513 613 78 
hpb@silkeborg.dk 

Skoleafdelingen 
Sekretariatet 
Team Kvalitet og Myndighed 
EAN nr.: 579 800 563 5406 

 
Søvej 1 · 8600 Silkeborg 
Tlf.: 8970 1000 
www.silkeborg.dk 

 

Møde i Dialogforum for Skoleområdet 
Tid og sted 
Tirsdag den 11. april 2023 kl.19.00-21.15 på Gjessø Skole, Brandevej 6, 8600 Silkeborg.  

Tema  
Samarbejdet om vores folkeskole 

Indledning 
Folkeskolelovens §1 starter med teksten: ”Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give 
eleverne…”. I Silkeborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er en af værdierne at: 
”Din familie og de professionelle samarbejder om din udvikling”. Børne- og Undervisningsministeriet 
skriver følgende på deres hjemmeside: ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for dialogen og 
samarbejdet mellem skole og hjem…”. I Bilag 1.02 i kommunens skolestyrelsesvedtægt står der om 
Dialogforum: ”Opgaven er, via en løbende dialog med Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 
minimum to gange om året, at medvirke til udvikling af det kommunale skolevæsen”. 
 
Dermed bliver samarbejdet om folkeskolens opgave et centralt element for alle folkeskolens aktører. 
Dette samarbejde gør sig gældende på alle niveauer, uanset om det er om den enkelte elev, klasse, 
årgang, skole, på tværs af skoler eller hele skolevæsenet. Med afsæt i den formulerede politiske 
ambition for folkeskolen sætter vi på dette møde samarbejdet om vores fælles folkeskole i centrum. 

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

Krøyer Rundell. Mød blot op! 

Program 
19.00-19.10  Sang og velkommen til Gjessø Skole v/skoleleder Kim Krøyer Rundell 
 
19.10-19.15 Velkomst v/udvalgsformand Morten Hæk 
 
19.15-19.35 Præsentation af den politiske ambition for folkeskolen og tankerne om det videre  

arbejde v/Dagtilbuds-, Skole-, og Familieudvalget 
 

19.35-20.05 Introduktion til aftenens tema: Samarbejdet om Vores Folkeskole v/skolechef Thomas  
Smidt m.fl. 
 Den politiske ambition om et styrket samarbejde om folkeskolen (besluttes den 

29. marts 2023) 
 Et blik på de eksisterende samarbejdsstrukturer med vægt på Forpligtende 

Samarbejder 
 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 

20.05-20.15 Pause og klargøring til gruppedrøftelser 
 
 

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

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/Info_Faelles_om_boern_og_unge.pdf


 

 

Side 2 

20.15-21.00  Gruppedrøftelser i 7 grupper på baggrund af oplæg og skolebestyrelsernes 
overvejelser. 
Gruppesammensætning på mødet. Udvalgsmedlemmet er ordstyrer, en repræsentant 
fra Skoleafdelingen er referent i grupperne. Kaffe/te medbringes til grupperummene. 

 
21.00-21.15 Fælles opsamling i plenum v/Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets 

medlemmer 
 
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 fredag den 
31. marts 2023. 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 1. marts 2023 er på https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2023 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2023/230411_DialogforumSkole_skolebestyrelsesopgave.pdf
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/-/media/Subsites/Special-og-projektsites/Skolestyrelse/Dialogforum/Moeder_2023/230411_DialogforumSkole_skolebestyrelsesopgave.pdf
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2023
mailto:hpb@silkeborg.dk
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2023
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