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Kære alle!  
 
Hermed dagsorden til mødet i Dialogforum Skole torsdag den 22. oktober 2020 kl. 19.00-21.15, 
virtuelt med fremmøde på egen skole (valg til FU udsættes til marts 2021). 
 
Opkobling til mødet skal ske fra et enkelt mødelokale på hver skole, skoleleder får tilsendt 
mødelinket i Teams, og det må aht. det tekniske ikke videresendes. Skolebestyrelsen på egen skole 
må gerne inviteres til at overvære oplæg, gruppedrøftelser og den fælles opsamling ved fremmøde i 
mødelokalet på skolen, men det er kun skoleleder og skolebestyrelsesformand, der deltager aktivt.  
 

Skolelederne vil, ud over det fælles møde i Teams der indkaldes til, også modtage en særskilt 
indkaldelse til selve gruppedrøftelsen. Denne sendes forventeligt i løbet af torsdag. 
 

Politikere og afdelingsledelse deltager fra Rådhuset, hvor oplæg og plenum foregår, og FTR deltager 
fra egen PC. 
 
Målet med dialogmødet er orientering, drøftelser og videndeling. Denne gang om Børne- og 
Ungeudvalgets prioriteringer, og hvordan skolerne lokalt arbejder med ”mellemformer”. I 
gruppedrøftelserne er der fokus på, hvad det fra skolebestyrelsers og skoleledelsers perspektiv er 
vigtigt, at politikerne har opmærksomhed på de næste 5-7 år. 
 
Tema: Vores folkeskole de næste 5-7 år 

Bl.a. med baggrund i den aktuelle aftale om budget 2021 samt Den Sammenhængende Børne- og 
Ungepolitik ”Alle skal med”. 
 
Dagsorden 
19.00 Velkomst v/Søren Kristensen, Børne- og Ungeudvalgsformand 

 

19.00 Vejen til mellemformer på skolerne og vejen til budget 2021 v/Thomas Smidt og 
Søren Kristensen 
Introduktion til gruppedrøftelser v/Thomas Smidt 
 

19.45 Kort pause og klargøring til gruppedrøftelser 
 

20.00 Gruppedrøftelse i 5 grupper. Der er en politiker (=tovholder) i hver gruppe, referater 
og input udarbejdes undervejs i en Padlet. Decentral forplejning. Alle Padlet-input 
samles efterfølgende på hjemmesiden. 
 

20.50 Kort pause og klargøring til opsamling i plenum 
 

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  
 
Venlig hilsen 

 

Søren Kristensen 
Børne- og Ungeudvalgsformand 

Thomas Born Smidt 
Skolechef 

 
NB: Referat fra FU-mødet 21. september 2020 kommer på https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder/2020   

 

Skolebestyrelsesformænd, skoleledere, FTR 
for skoleområdets faglige organisationer  
samt Børne- og Ungeudvalget 

21. oktober 2020 
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