
Dialogforum Skole

den 5. marts 2020 på Langsøskolen

Tema:
Skole-hjem-samarbejde, når alle skal med



19.00 Velkommen til Langsøskolen v/Keld Vestergaard, skoleleder

19.10 Velkomst v/Søren Kristensen, Børne- og Ungeudvalgsformand
Bl.a. præsentation af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik

19.20 Skole-hjem-samarbejde – når alle skal med v/Thomas Born Smidt, skolechef
- Rammesætning for dialogen i grupperne

19.35 Gruppedrøftelse i 7 grupper. Der er en politiker (=tovholder) og en referent i 
hver gruppe. Undervejs bliver der serveret kaffe/the og kage. Input og korte 
referater lægges efterfølgende på hjemmesiden.

21.00 Plenum: Politikerne fortæller, hvad de tager med fra dialogen (2 minutter hver)

21.15 Farvel og tak for i dag v/Søren Kristensen 

-21.45 Mulighed for dialog…

Tema: Skole-hjem-samarbejde – når alle er med
Dagsorden:

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2020


Den sammenhængende Børne- og Ungepolitk

Se på https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-
18-aar/Den-sammenhaengende-boern-og-unge-politik

https://www.provector.dk/video/?g=a19805638def4c0a97b5f054c66af3bb&cid=70&pl=0
https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar/Den-sammenhaengende-boern-og-unge-politik


• Folkeskolens formål:
– § 1. Folkeskolen skal i 

samarbejde med forældrene… 
• EVA vidensnotat:

– Et godt skole-hjem-samarbejde 
understøtter elevernes læring 
og udvikling

– Forældrenes opbakning har 
betydning for elevens læring, 
udvikling og trivsel 

Skole-hjem-samarbejde – når alle skal med 



Skole-hjem-samarbejde – når alle skal med 

• Hvorfor er det ikke altid let?
– Pligtdiskursen

• Ret, pligt og disciplin

– Opbakningsdiskursen
• Reformpædagogikken

– Deltagelsesdiskursen
• Fællesskabet i centrum

– Omstillingsdiskursen
• Skolen som organisation

– Ansvarsdiskursen
• Forældrenes medansvar



Skole-hjem-samarbejde – når alle skal med 
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Fokus på udviklingen af en samarbejdsdiskurs

”Det responsive forældresamarbejde”



Gruppedrøftelser – temaer, når alle skal med…

• Generel kommunikation i skole-hjem-samarbejdet 
– Hvad er vigtigt at kommunikere om og hvordan?
– Digital kommunikation og Aula - hvad virker og hvad er svært?

• Dialog om barnets læring, trivsel og udvikling
– Hvordan arbejder vi med elevplaner mm.? 
– Hvordan tilrettelægger vi dialogen mellem skole og hjem?
– Hvordan er vores tilgang, når det bliver svært eller konfliktfyldt?

• Skolebestyrelsens rolle i det gode skole-hjem-samarbejde, 
når alle skal med
– Hvad har vi vægtet i vores principper for skole-hjem-samarbejdet?
– Hvordan er skolebestyrelsens dialog med forældrene på skolen?





Tilbagemelding i plenum

• Børne- og Ungeudvalget fortæller, hvad de tager med fra 
aftenens dialog…



Tak for i dag…

…og mulighed for dialog
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