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Mødeplanlægning for skoleområdets ledelser 
Årsplanlægningen af skoleårets møder for skoleledelserne sker i foråret. Der er link til den 
gældende mødeplan i nyhedsbrevet under ”Mødemateriale”. Mødeplanen indeholder 
Skoleledermøder (SL), Læringsnetværk for skoleledere (LS), Læringsnetværk for 
pædagogiske ledere (LP), Tovholdermøder (TLS og TLP), Emnemøder for skoleledelser 
(EM) samt konferencer. Til disse møder er det Sekretariatet v/Bente, der indkalder 
skoleledelserne og sørger for lokaler og forplejning.  
Desuden er der på mødeplanen Dialogforum for skoleområdet og aktiviteter for 
skolebestyrelser, OmrådeMED Skole samt enkelte aftaler, som vedrører mange 
skoleledere/pædagogiske ledere. Generelle aktiviteter som ferier, messer, ToolCamp, 
motionsdag, afgangsprøver, Gøglermarked og sidste skoledag er også noteret. 
 

Brug af Outlook-kalenderen ”Skoleområdet (F0390)” 
• Hvilke aftaler skal i den fælles kalender? Aftaler som involverer mindst fem 

skoleledelser. 
• Navngivning af mødeaftaler: Målgruppen skal altid fremgå af aftalen, f.eks. 

”skoleledelser”, ”udskolingsledere og -medarbejdere”, ”x-vejledere og nærmeste 
leder”, ”inklusionscentre”. Desuden skal mødets emne være nævnt.  

• Møder med (dele af) skoleledelserne i nær fremtid, som man selv er ansvarlig for, kan 
afsendes fra egen kalender. Send altid aftalen til mødedeltager ”Skoleområdet 
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(F0390)”. Så kan man selv holde overblik over deltagerne, men aftalen kan ses af alle 
andre i den fælles kalender.  

• Bed aldrig om accept af en Outlook-aftale fra ”Skoleområdet (F0390)”-kalenderen. Når 
møderne indkaldes, så fjernes afkrydsningen ved ”Anmod om svar” under ”Deltagere” 

• Husk generelt fra Outlook-kalendere en god navngivning, vælg deltagerne, klik på 
”Planlægningsassistent” og søg deltagerne frem fra enten den globale eller den 
personlige adresseliste. Herefter findes lokalet jf. nedenfor (og det skal efterfølgende 
altid være markeret med  i Planlægningsassistent, for at det bookes korrekt)… 

 

Booking af lokaler på Rådhuset eller Medborgerhuset 
Rådhuset, gratis: Lokaler bookes i Outlook. Klik på Ressourcer-ikonet (hvis ikke 
du har det, så findes tilføjelsesprogrammet i Application Catalog eller Software 
Center, søg: Outlook, vælg: Concierge Booking Resources (og Concierge Booking 
Catering, skal bruges til forplejningen)). Ressourcer-ikonet er langsomt, men finder 
lokaler i det kommunale system, som er ledige på det angivne tidspunkt og passer til 
deltagerantallet. Book forplejning inden afsendelse af mødet, se næste afsnit. 
 
Medborgerhuset, betaling: Lokaler på Medborgerhuset og andre steder i kommunen 
bookes via https://fritidsportalen.silkeborg.dk. De enkelte konsulenter/team skal oprettes 
som brugere for at kunne booke, det sker ved at klikke på ”Ny bruger” øverst til højre. 
Brug CVR 29189641 og teamets kontonummer uden moms fra kontooversigten side 3.  
Skriv lokalebetegnelsen og gerne også adressen i ”Sted”-feltet på Outlook-aftalen.  
 

Forplejning på Rådhuset eller Medborgerhuset 
Rådhuset: Lokalet skal være fundet. Klik på Services-ikonet (vejledning under 
lokaler ovenfor). Tjek deltagerantallet, klik på Ny bestilling og vælg det, der skal serveres. 
Klik på Vært/Regnskab og udfyld fanen ”Konto”, nederste linje ”Kontonummer” med hele 
kontonummeret i første kolonne, dvs. art 40, uden mellemrum eller streger, se oversigten 
ud for jeres team side 3. Når mødet sendes til mødedeltagerne, kommer der en sort boks i 
nederste højre hjørne, hvor der står, at bestillingen er afsendt. Hvis mødet ikke kan 
afsendes, så er der kontonr.-fejl. 
 
Medborgerhuset/Café Bindslev:  
https://spispaent.dk/cafe-bindslev/  
Klik på Tilmeld ved første logon (”Institutioner/virksomheder med EAN-nummer”, anvend 
egen e-mail). Ved senere bestilling anvendes ”Log ind”. 
Bestillingen foregår sådan: 

1. Vælg dato (tidligste mulighed er tydelig i kalenderen), klik Ny bestilling 
2. Vælg de enkelte produkter, der skal indsættes antal separat 
3. Klik på Fortsæt til bekræftelse 
4. Skriv mødenavn og afhentningstidspunkt 
5. Udfyld påkrævede felter, m/teamets EAN-nummer jf. kontooversigten, teamets 

navn og egen mail mv. 
6. Bekræft bestillingen 

 
Hvis der er problemer, så send mail til cafebindslev@spispaent.dk eller ring på telefon 
9360 2645, telefontid er kl. 10-14. 

https://fritidsportalen.silkeborg.dk/
https://spispaent.dk/cafe-bindslev/
mailto:cafebindslev@spispaent.dk
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Kontonumre mv. til forplejning 
Bestillers navn og telefonnummer samt teamets EAN-nummer, jf. nedenstående oversigt. 

Org. Team EAN 

Kt. lokale og 
forplejning 
Rådhus 

Kt. 
forplejning 
eksternt 

PPL PPL generelt 5798005643425 3040024009 3040024904 
  Læring og Udvikling 5798005635413 3040344003 3040344909 
  Sprog og Kommunikation 5798005648512 3040234003 3040234909 
  Sprog og Læsning 5798005647591 3040144004 3040144950 
  Åben Skole og Praksisfaglighed 5798005648529 3041284004 3041284950 
Andet Skoleledelsesmøder m.fl.   3010544008 3010544903 
  Prøveudvalg, ad hoc-udvalg   3010534002 3010534908 
  Dialogforum/skolebestyrelse   3010644002 3010644908 
  Områdelederes møder   3009774008 3009774903 
Kt. 6 Sekretariatet 5798005635406 6517104009 6517104904 
  BUU's møder   64131040** 6413104902 

Herefter sendes en mail til dig, hvor du kan tjekke bestillingen, og sidst sendes en faktura 
direkte til det EAN-nummer, der er opgivet – og dermed til dit teams konto. 
Hvis nødvendigt: Silkeborg Kommunes CVR-nummer 29189641 
 

Tilmelding til møder, specialkurser mv. 
Outlook-tilmelding til møder med få deltagere. Mødearrangør tjekker op på 
deltagerantal og opdaterer forplejning mv. via de accepter/afslag, som mødedeltagerne 
sender på selve Outlook-aftalen. 
Ved mødeindkald fra ”Skoleområdet (F0390)” fjernes afkrydsningen ved ”Anmod om svar” 
under ”Deltagere” ALTID. 
Hvis der ikke er sendt et link til Google Analyse-tilmelding (se nedenfor), så se i aftalens 
fane Planlægningsassistent og tæl (manuelt) alle de steder, hvor aftalen står i 
medarbejderens kalender. 
 
Google Analyse-tilmelding til møder med mange deltagere (emnemøder, konferencer 
mv.) eller med behov for indholds-tilbagemelding. Det at bruge Google Analyse er både 
enkelt, effektivt og mailbesparende! Åbn vores platform: http://start.silkeskole.dk og log 
ind med dit UniLogin.  
For at finde Google Analyse, så klik på firkanten øverst til højre:  
Hvis du ikke tidligere har anvendt Google Analyse, så skal 
ikonet ”flyttes op” i den aktive del af Google Apps. Klik på ”Mere”, find ”Analyse”, klik på 
ikonet og træk det til op. 
Vælg så Analyse: og klik på ”Skabelongalleri” til højre i den sorte bjælke. 
Nu kan du vælge den skabelon, der hedder NY Tilmelding til emnemøder… 
 
Skabelonen er gjort klar, men et antal ting skal rettes:  
• Titlen på analysen, klik på titlen øverst til venstre, slet den oprindelige (=skabelonens 

navn) og erstat den med dato og tilmelding til møde….  
• Overskriften på analysen rettes. Husk både titel, tidsrum og sted. 

http://start.silkeskole.dk/
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• Teksten under overskriften rettes eventuelt. Der står en standardtekst om fremmøde 
og dagsorden i GO til emnemøder. 

• Spørgsmålene rettes eventuelt. Der kan tilføjes spørgsmål og nye felter, klik i et felt, 
klik på ”+” og et nyt spørgsmål oprettes ovenover. Vælg om det skal udfyldes eller ej. 

• Svar. Opret et regneark til at registrere svarene. Det kan efterfølgende kopieres i et 
Excel-ark og gemmes på en GO-sag. Regnearket navngives automatisk som selve 
analysen med (svar) efter navnet. Forbindelsen mellem regneark og analyse forbliver 
intakt, også selvom begge dokumenter flyttes indenfor Google Drev. 

• Klik på øje-ikonet for at se din analyse. Klik på indstillings-ikonet for at sikre, at der 
ikke er krav om login (det begrænser nemlig adgangen til tilmelding, hvis ikke 
modtageren er logget på Silkeskole).  

• Klik på SEND øverst til højre. Klik på -ikonet, sæt flueben i ”Forkort 
webadresse” og kopier linket til brug for opdatering af Outlook-aftale 
med tilmelding og dagsorden. Linket kan også sendes pr. mail, men tjek det lige med 
en kollega – både at analysen kan åbnes, og at man ikke kan redigere analysen… 

• Flyt eventuelt analyse og regneark til en mappe, hvor andre også har adgang, så man 
kan hjælpe hinanden i nødstilfælde. 

 
Husk at bruge udoglaer.dk til alle arrangementer, der retter sig mod medarbejdere 
generelt, kontakt Thue Fast Jensen i Team Åben Skole og Praksisfaglighed. 
 

Dagsordener og referater gemmes i ESDH-systemet 
Det er hensigtsmæssigt at gemme dagsordener, referater og præsentationer mv. i ESDH-
systemet for samtlige møder med skoleledelsesdeltagelse. For medarbejderniveauet kan 
Google Drev bruges, men husk at der er journaliseringspligt mht. referater for en del 
møder, og journalisering kan kun ske via ESDH-systemet!  
 
Gem altid referater i en af teamets egnede mapper i ESDH-systemet. 

https://udoglaer.dk/
mailto:thuefast.jensen@silkeborg.dk
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