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Bilag til møde i Dialogforum Skole den 22. oktober 2019 
 
Uddrag af UDKAST til Udvalgsaftale for Børne- og Ungeud-
valget 2020 
 
Mål – uddrag af UDKAST 
Nedenfor fremgår målene for følgende bevillinger: Bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og 
daginstitutioner…, der skal være medvirkende til at opfylde byrådets strategiske målsætninger.  
 
Tværgående mål – uddrag af UDKAST 
Fælles mål med Børne- og Ungeudvalget vedrørende bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje 
og daginstitutioner… 

Mål Handlinger Succeskriterium 
Forankre Trivsel på Tværs 
– en model for tidlig op-
sporing og indsats 

På 0-6 års området er: 
- trivselsundersøgelser 
- fokusmøder  
- sammenhæng i overgange blevet 
implementeret 
 
Evaluering af forsøg med tidlige ind-
satser, hvor familiens ressourcer 
sættes i spil  
 
Prioritering af ressourcerne til en 
tidlig indsats  
 
Synliggøre indsatser og støtte til 
normal- og 
lokalområdet 
 
På skoleområde fortsættes forsøget 
med at udvikle og tilpasse ’Trivsel 
på Tværs i 0. – 4. kl.  
Forsøget evalueres med udgangen 
af 2019.  I 2020 vurderes mulighe-
der og udfordringer for implemente-
ring på alle skoler 
 

2020   
2 år efter implementering på 0-
6 årsområdet:  
 

• Alderen på børn, der 
første gang modtager 
foranstaltninger efter 
Social- og Serviceloven 
er faldet med minimum 
1 år i forhold til 2017 

 
• Andelen af børn, der ved 

den årlige sprog-vurde-
ringen i 0. klasse har 
behov for ’en særlig eller 
fokuseret sprogindsats’ 
reduceres år for år 

 
Der er grundlag for beslutning 
om eventuel implementering af 
Trivsel på Tværs i 0. til 4. 
klasse på hele skoleområdet 
forud for budget 2021 
 
2021 
Andelen af børn i 0. kl, der er i 
trivsel øges fra 2017- 21. Måles 
igennem en række indikatorer, 
heriblandt den obligatoriske 
trivselsmåling  
 
 

Tydelige forventninger til 
forældres rolle og ansvar 

Der skabes gode rammer for dialog, 
forventningsafstemning og samspil 
mellem forældre, børn /unge og fag-
professionelle 
 
Sundhedsplejen støtter nye forældre 
i forældrerollen 
 

Tydelighed i forhold til de kom-
munale forventninger til foræl-
drenes roller og ansvar i forbin-
delse med børn og unges læ-
ring, trivsel og udvikling 
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1.b Aktuelle udfordringer – uddrag af UDKAST 
Flere skoler er udfordret af en uhensigtsmæssig udvikling i elevtallene. For nogle skoler giver 
dette problemer i forhold til kapaciteten, på andre giver et vigende elevgrundlag yderligere 
pres på ressourcerne.  Elevtalsprognosen 2019 giver et billede af de kommende års elevtal, og 
skoleafdelingen følger nøje udviklingen på de skoler som er presset kapacitetsmæssigt. 
 
Et stigende antal børn segregeres til specialundervisningstilbud, eller har behov for ekstra 
støtte i undervisnings- og fritidsdelen. Dette udfordrer såvel den generelle økonomi som kapa-
citeten på inklusionscentrene. I løbet af 2019 igangsættes en række initiativer der blandt an-
det skal mindske antallet af børn som segregeres og sikre den fornødne kapacitet på inklusi-
onscentrene. 
 
30. januar 2019 indgik regeringen en bred politisk aftale om justering af folkeskoleloven,   
”Faglighed, dannelse og frihed, som Folketinget vedtog 2. maj 2019 i form af en række æn-
dringer til folkeskoleloven. Ændringer træder i kraft dels med virkning fra 1. august 2019, dels 
fra 1. august 2020. Den nye folkeskolelov har direkte økonomisk betydning for Silkeborg Kom-
mune og for de enkelte skoler.  
 

Uddrag af UDKAST til udvalgsaftale for Børne- og Ungeudvalget 2020 
10. oktober 2019 

 
 
 
NB: Det samlede udkast til udvalgsaftale for Børne- og Ungeudvalget fremgår af Budgetforslag 
2020-2023, som er vedlagt som bilag til byrådsmøde den 9. oktober 2019, se https://silke-
borg.dk/Politik/Dagsordener-og-beslutninger-2019/Byraadet/2019/9oktober1300. 

Bestyrelser, dagtilbud og skoler ud-
arbejder: ’Principper for forældre-
samarbejde’  
 
Skolebestyrelser udarbejder ’Princip-
per for/omkring rygning’ 
 

Forældre oplever at der er en 
rød tråd i forældresamarbejde i 
et 0-16 års perspektiv 
 
Forældre kan få støtte til foræl-
drerollen 
Tydelighed omkring holdninger 
til rygning på den enkelte skole 

Børn udfolder egne poten-
tialer i lokale, udviklende 
fællesskaber 

Hjælp og støtte i barnets lokalmiljø: 
dagtilbud/gruppe, skole/klasse, fri-
tidsdel og fritidsliv 
 
Hurtigere hjælp og støtte til de fag-
professionelle 
 
Indsatser skal kunne iværksættes 
rettidigt og fleksibelt 
 

Flere børn understøttes i eget 
lokalmiljø 
 
Mindre brug af specialtilbud 
 
Styrket samarbejde med børns 
fritidsdel igennem SFO, klub og 
foreningsliv  
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