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Forberedelse til møde i Dialogforum for Skoleområdet 
den 11. april 2023 
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. 

Opgave 
Hvis skolebestyrelserne har mulighed for det inden mødet i Dialogforum, anbefales det, at 
følgende spørgsmål og temaer drøftes: 
• Hvilke perspektiver og ønsker har vi til samarbejdet på tværs af skoler og i det samlede 

skolevæsen? 
• Hvordan har vi oplevet samarbejdet i regi af de Forpligtende Samarbejder, som blev indført i 

2016? 
• Hvad tænker vi umiddelbart om at styrke samarbejdet om børn og unge i jeres lokalområde?   

Bilag jf. indledning 
• Folkeskolelovens § 1 
• Silkeborg Kommune: Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 
• Børne- og Undervisningsministeriet om skole-hjem samarbejde og forældrenes rolle 
• Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune: Bilag 1.02 Dialogforum for Skoleområdets 

virksomhed 

 
Venlig hilsen  
 
Morten Hæk 
Udvalgsformand 

Thomas Born Smidt 
Skolechef 

 

 
Sendt til skolebestyrelserne via skoleledere 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1396#id022b0e44-841e-4caf-9378-363beeaf94c1
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Den-sammenhaengende-boern-og-unge-politik
https://www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/foraeldrenes-rolle/skole-hjem-samarbejde
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/02-Dialogforum-for-Skoleomraadets-virksomhed
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/02-Dialogforum-for-Skoleomraadets-virksomhed
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