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Politisk ambition for folkeskolen i Silkeborg Kommune 
af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 

Vi har en god og velfungerende folkeskole i Silkeborg Kommune. 

En folkeskole hvor langt størstedelen af eleverne trives, har lyst til at lære og får de 
kundskaber og færdigheder, som er væsentlige elementer for at komme godt videre i 

uddannelse og ungdomslivet. 

Vi har engagerede og kompetente medarbejdere og ledere, der i samarbejde med forældrene 
hver dag skaber gode vilkår for vores børn og unges skolegang og fritidstilbud. Der er meget, 

der lykkes og meget at være stolte af. 

Samtidig er der bevægelser i samfundet og i skolen, der både nationalt og i vores kommune 
kalder på politisk opmærksomhed. 

Gennem vores dialog med folkeskolens aktører i Silkeborg Kommune står det tydeligt for os, at 
trivsel, faglighed, samarbejde, økonomi og kapacitet er temaer, der kalder på handlinger i de 

kommende år, for at flere elever får en god dag i både undervisning og fritidsdel. 

Vi vil derfor, som politisk udvalg med ansvaret for folkeskolen i vores kommune, sætte retning 
for denne udvikling ved at formulere vores politiske ambition for folkeskolen i Silkeborg 

Kommune for perioden 2023-2026: 

 
 
Således besluttet 

Det efterfølgende arbejde med at indfri ambitionen 
Den politiske ambition anviser således den overordnede retning for fremadrettede politiske 
prioriteringer og tilgangen til folkeskolens udvikling de kommende år.  

Her er Skolechefens udspil til, hvordan arbejdet med at realisere ambitionen kan iværksættes. 
 
 

  

Vi vil styrke 
fagligheden 
og sætte 

folkeskolens 
formål i 
centrum

Vi vil styrke 
fællesskabets 
betydning og 

tiden til 
fordybelse i 

skolens 
hverdag

Vi vil gøre 
undervisning-

en mere 
anvendelses-
orienteret og 
endnu mere 

varieret

Vi vil arbejde 
for, at flere 
elever går i 
skole i deres 
lokalområde

Vi vil styrke 
samarbejdet 

om Vores 
Folkeskole
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Arbejdets kronologi er illustreret i følgende figur: 

 
 
Skolechefen foreslår, at der startes ud med to af de fem ambitioner: 

1. Den ene er ambitionen ”Vi vil styrke samarbejdet om Vores Folkeskole”. Her 
kan udvalget formulere, hvordan et styrket samarbejde skal se ud fremadrettet.  
 
Som input til denne rammesætning er det indledningsvis besluttet, at det 
gennemgående tema på kommende Dialogforum for Skoleområdet den 11. april 
2023 er ”Samarbejdet om Vores Folkeskole”.  
 
På baggrund af dette møde tilrettelægges en proces, der kan munde ud i en politisk 
godkendelse af de fremadrettede samarbejdsstrukturer omkring folkeskolen i 
Silkeborg Kommune.  
 
Et tidsmæssigt sigte for opstart af nye samarbejdsstrukturer er efteråret 2023.  
 
Omdrejningspunktet for dette styrkede samarbejde vil efterfølgende være de tre 
ambitioner, der retter sig mod folkeskolens indhold og praksis: 
• ”Vi vil styrke fagligheden og sætte folkeskolens formål i centrum”  
• ”Vi vil styrke fællesskabets betydning og tiden til fordybelse i skolens hverdag” 
• ”Vi vil gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret og endnu mere varieret” 
 
Dermed involveres folkeskolens aktører i, hvordan disse tre ambitioner skal 
realiseres i de kommende år. 
 

2. Den anden ambition, der startes ud med, er ”Vi vil arbejde for, at flere elever 
går i skole i deres lokalområde”. Her foreslår skolechefen, at forvaltningen 
igangsætter et arbejde med at afdække parametre, der kan understøtte, at flere 
elever går i skole i deres lokalområde. 
 
Afdækningen vil løbende blive fremlagt for udvalget på temamøder og ordinære 
møder til drøftelse og beslutning om videre handlinger på området 
 
Et tidsmæssigt sigte for afdækning af parametre og politisk beslutning om det 
fremadrettede arbejde er resten af 2023. 

 
Efter DSFU-mødet lægges informationen på https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-
Overordnet-styring/04-Politisk-ambition-fremtidens-skole.  
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