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Kære alle!  
 
Hermed noter fra det virtuelle møde i Dialogforum Skole torsdag den 22. oktober 2020 kl. 
19.00-21.15 
 
Opkobling fra mødelokaler på hver skole via links i Teams. Skolebestyrelsen på egen skole må gerne 
inviteres til at overvære oplæg, gruppedrøftelser og den fælles opsamling ved fremmøde i 
mødelokalet på skolen. Særskilt indkaldelse til gruppedrøftelsen sendes til skolelederne i hver enkelt 
gruppe. 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”. 
 
Velkomst v/Søren Kristensen, Børne- og Ungeudvalgsformand 
Gennemgang af oplæggets side 1-3 v/Søren 
Dette er et forsøg på en ny måde af afvikle møde i Dialogforum Skole. Der er i dag afbud fra Jonas 
Sivertsen og Lars Hansen. På nogle skoler er flere skolebestyrelsesmedlemmer med på en lytter. 
Der blev afholdt møde i FU i september, og på baggrund af en god og konstruktiv drøftelse 
besluttede vi at afholde dette møde uanset hvad. Det blev altså virtuelt. Temaet er besluttet i FU, og 
vi har også taget fat i mellemformer samt budget 2021.  
 
Vejen til mellemformer på skolerne og vejen til budget 2021 v/Thomas Smidt og Søren 
Kristensen 
Gennemgang af oplæggets side 4-7 v/Thomas 
Analysen fra 2018 har dannet fundament for det, der sker nu mht. mellemformer mv. Referaterne 
fra mødet i Dialogforum Skole i oktober 2019, konklusioner ud fra en gennemlæsning af referaterne, 
bl.a. mange spændende eksempler på lokale løsninger. Alt bekræfter analysens konklusioner og 
bakker op om, at vi forsøger at lave en god skole for alle. 
 
Gennemgang af oplæggets side 8-11 v/Søren 
Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er væsentlig og binder det hele godt sammen – den 
erstatter en politik fra 2007 på bedste vis. Vi vil gerne en skole, som kan rumme flere børn end i 
dag. Udviklingen viser, at antallet af elever i specialtilbud er stigende, og vi vil bryde kurven i 
Silkeborg. Det gør vi politisk bl.a. via udvalgsmål, som ”bygger ovenpå” fra 2020 til 2021.  
Gennemgang af oplæggets side 12-15 v/Thomas 
Vi har siden 2018 arbejdet med at omsætte analyse, input og udvalgsmål til 
indsatser, der kan bruges i praksis. Indsatsen hedder ”Alle skal med”. Tematikkerne 
hænger sammen med jeres input. Visitationsprocedurerne er justeret i foråret 2020 
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Side 2 

og justeres fortsat, så visitationen bliver mere flydende. Inklusionscentrenes praksis tilpasses den 
virkelighed, vi har – og at flere børn kommer tilbage til almenskolen. Tildelingsmodellen matcher 
ikke strukturen helt, den justeres. Lokal almen praksis og kompetencer dvs. lokal 
kapacitetsopbygning i samarbejdet med supportfunktionerne og fortsættelsen af principperne i 
arbejdet med PK-PLF. Udvikling af fælles supportfunktioner til Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) 
(og Sekretariatet), dvs. skolerne får mere tilgængelig og fleksibel support, ændringen af praksis 
sker i fællesskab. LFSI/mellemformer er et af svarene på udfordringen. Der er forskellige indsatser, 
Børne- og Ungeudvalget har haft et temamøde med besøg af Funder-Kragelund, Fårvang og 
Resenbro skoler, hvor eksempler blev præsenteret.  
 
Gennemgang af oplæggets side 16-21 v/Søren 
Tak for fremvisningen af eksempler på udvalgsmødet, det gjorde os klogere, og der var mange 
skoler, som gerne ville deltage. En studietur i marts blev aflyst pga. Corona. Vejen til budget 2021 i 
Børne- og Ungeudvalget, flere elementer i denne proces. De enkelte sider i præsentationen viser de 
forskellige mellemregninger, inkl. reduktionskataloget for 2021 (besluttet i byrådet). Udvalget har 
ansvar for tre områder, skoleområdet, dagtilbudsområdet og børn med særlige behov (samt 
sundhedsplejen), og der er udfordringer vedr. børn med særlige behov. Korrigerende handlinger på 
dette område skal findes indenfor Børne- og Ungeudvalgets samlede budget. Skriv eller ring til 
Søren, hvis der er spørgsmål – og meld gerne tilbage vedr. formen på dette møde. 
 
Introduktion til gruppedrøftelser v/Thomas Smidt 
Gennemgang af oplæggets side 22-23 v/Thomas 
 
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. 
 
Proces for gruppedrøftelser, uddrag: 
”Hvad er det, set fra skolebestyrelserne og skoleledernes perspektiv, lokalpolitikerne bør have fokus 
på de kommende 5-7 år, for at understøtte skolevæsenets udvikling og opgaveløsning?” 
 
Mulige temaer som afsæt for drøftelserne: 
• Den videre udvikling af mellemformer og forældrenes/bestyrelsernes rolle heri 
• SFO og klubbernes rolle i skoledagen 
• Bygninger, pædagogisk indretning og kapacitet 
• Faglighed, trivsel og dannelse nu og i fremtiden 
• Digitale læremidler og digitalt samarbejde mellem skole og hjem 
• Teknologiforståelse som et nyt element i folkeskolen 
• Bevægelse i skolen – Silkeborg Kommune som Outdoor Hovedstad 
• Skolens samarbejde og samspil med omverdenen 
 
Referater fra gruppedrøftelser – se padlet 
 
Plenum 
Politikerne fortæller, hvad de tager med fra dialogen (2 minutter hver) 
 
Grøn=Gruppe 1 v/Helga (Ans, Fårvang, Resenbro, Sorring, Thorning, Vestre + Kaj) 
Emnerne var mellemformer, faglighed, outdoor og samspil med omverden. Mellemformer: Behov for 
fællesmøder for forældre, politisk tilstedeværelse og baggrund. Nogle forældre kræver eksklusion 
efter diagnose. Faglighed/dannelse/trivsel: Hvordan hænger tingene sammen, også med inklusion. 
Respekt for det. Outdoor: Konkrete eksempler om udfordringerne når man vil noget med et 
friluftsområde, selvom forældre vil hjælpe. Svært at få kontakt til Outdoorsekretariatet. 
Omklædningsfaciliteter mangler i Thorning. Bus-behov, kan man bruge ungdomsskolens? Samspil 
med omverden: Brug kontakterne ind i skolen, det giver gode input. Eksempler på samarbejde med 
kirke om kirkekor. ”Alle skal med” kræver faciliteter også til det kreative.  
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Side 3 

 
Blå=Gruppe 4 v/Peter (Buskelund, Frisholm, Gødvad, Hvinningdal, Silkeborg Ungdomsskole, FOA 
+ Thomas) 
Mellemformer, SFO-klub og teknologiforståelse. Mellemformer: Man er lokalt lidt famlende på de 
gode fortællinger, svært med forældrene og deres ønsker om støtte, og med medarbejdere. Gør 
økonomien tydelig for skoler og forældre. SFO-klub: Området er lidt ude af fokus, der er 
bekymringspunkter i forhold til reform, skoledag og covid-19. Et fokus på pædagogernes rolle, også 
i forhold til mellemformer og sammenhængen i skoledagen. Teknologiforståelse: Forsøg i Buskelund, 
høst af FabLab’s erfaringer, vi er et skridt foran andre kommuner. Skal det være et selvstændigt fag 
eller indarbejdes i alle fag? På 0.-6. klasse et selvstændigt fag, konklusion fra Buskelund.  
 
Lyseblå=Gruppe 5 v/Susanne (Gjern, Langsø, Sølyst, Dybkær Specialskole + Mikael/Helle) 
Faglighed/trivsel: Skal gå hånd i hånd hele tiden. SFO/klub: Det fylder for lidt i forhold til den 
betydning, som det har, med gennemgående personale og tryghed. Fremtiden: Vigtigst er at 
økonomien følger med – del den mere op, så det er mere tydeligt, hvad der er alment og 
specialområdet. Digitale læremidler og samarbejder: Søg viden i den udvikling, der er på andre 
områder og brug den.  
 
Gul=Gruppe 2 v/Jarl (Balle, Grauballe, Sejs, Trekløver, Virklund, BUPL + Hanne) 
Mellemformer: Det kan skolerne finde ud af, der er pædagogikken og resultater, kan holde eleverne 
på skolerne. Midlerne er vigtige, fagligt samspil mellem medarbejdere. Tildelingsmodellen og 
midlerne fra finansloven, må ikke blive skævt i forhold til andre opgaver. Læringsmiljøer: Det kan 
være svært med fleksibiliteten i forhold til bygningsmassen, en svær opgave. Her skal forskellige 
faggrupper og teams bringes ind. Åbne skolen, både tage ud og tage ind. Gode eksempler. Når der 
bygges, tænk så i bygninger, som kan bruges uden for skoletiden. SFO/klub: Det er gået ned ad 
bakke med anvendelsen af klubtilbuddet, skal det relanceres for de store klasser. 
Fastholdelse/fortsættelse af udvalgsmål giver rum til at arbejde med indholdet. 
 
Rød=Gruppe 3 v/Søren (Bryrup, Funder-Kragelund, Gjessø, Skægkær, Voel + Anne) 
Bruttolisten, sammenfald, siger noget om, hvad vi skal beskæftige os med: Mellemformer, SFO, det 
digitale univers. Mellemformer: Er der ressourcer nok, kan der komme forældre- og 
elevfrustrationer? Så er vi ikke nået i mål. Udhuling af supporten i PPL og de centrale funktioner, så 
er det vanskeligt at nå i mål. Videndeling på tværs mellem skolerne, så det, der af afprøvet, kan 
bruges. SFO: Hvad er god fritidspædagogik og hvordan understøttes læreplanstemaerne? Vi skal 
stille os spørgsmålet, så man vil vælge tilbuddet til som familie. Corona-samarbejdet i foråret 
mellem pædagoger og lærere, hvordan skridtet videre? Det digitale univers: Teknologiforståelse, går 
det for stærkt? Er det et mål i sig selv? Nogle platforme har ikke så meget indhold. Det drøftes 
fortsat, om det er et fag for sig selv eller inkluderet i alle fag. 
 
Farvel og tak for i dag v/Søren Kristensen 
Afrunding: Jeg håber, at I har fået noget ud af mødet, trods formen. Giv gerne en tilbagemelding! Vi 
ved ikke, om vi får et tilsvarende møde igen! Der har været gode input, vi arbejder videre med dem. 
Tak for i aften! 
 

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