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Referat fra møde i Forretningsudvalget for Dialogforum for skoleområdet 
Tid og sted: Mandag den 21. september 2020 kl. 16.45-18.15 i lokale C127A  
Deltagere: Søren Kristensen, Thomas Born Smidt, Søren Serritzlew (Sorring, deltager virtuelt), Su-
sanne Gade Clausen (Balle) og Anne Vinther. Referent Helle Præsius Busk.  
Afbud: Michael Sørensen (Fårvang) 
 
 Dagsorden Referat 
1. Velkomst v/Søren Kristensen, 

Børne- og Ungeudvalgsformand 
 

Fin opstilling med lyd, så Søren S. kan deltage virtuelt. 

2. Evaluering af mødet i Dialog-
forum for skoleområdet den 5. 
marts 2020 på Langsøskolen 
med temaet Skole-hjem-sam-
arbejde - når alle skal med. 
Se materiale, referat mv. på 
hjemmesiden.  
 

Et konstruktivt møde med væsentlige temaer, fint udfol-
det. Kunne forhåbentlig tages med i skolebestyrelsen i 
forhold til arbejdet med principper. Ingen yderligere kom-
mentarer. 
 

3. Planlægning af møde i Dialog-
forum for skoleområdet torsdag 
den 22. oktober 2020 kl. 19-
21.15 på en skole. 
Dialogforum har en repræsen-
tant i Integrationsrådet, Jane 
Gregersen, som netop er ud-
trådt af Langsøskolens skolebe-
styrelse, men er villig til at fort-
sætte. Skal der vælges? 
Der skal, jf. § 2 i Dialogforum 
for skoleområdets virksomhed, 
afholdes valg til FU.  
 
 

Ifølge Integrationsrådets regler følger udpegning valgperi-
oden for Silkeborg Byråd. Dvs. at Jane fortsætter, ny-ud-
pegning om to år. 
 
Afhængig af Corona-situationen afholdes mødet fysisk på 
en skole eller virtuelt på egne skoler, hvor en skoleleder 
inviterer til Teams-møde med en politiker og skolelederen 
fra skoler, der er i gruppe sammen.  
Beslutningen om afholdelsesmetoden tages af Søren K., 
Thomas i uge 41. En virtuel streaming overvejes uanset 
hvad. 
 
Valg til FU gennemføres kun på fysisk møde og udsættes 
derfor til marts 2021, hvis mødet afholdes virtuelt. 
 
På baggrund af drøftelse anvendes denne dagsorden: 
Tema: Den røde tråd i økonomi og indsatser  
Målet er drøftelse og videndeling om Børne- og Ungeud-
valgets prioriteringer, og hvordan skolerne lokalt arbejder 
med ’mellemformer’. I gruppedrøftelserne er der fokus på, 
hvad det fra skolebestyrelsers og skoleledelsers perspek-
tiv er vigtigt, at politikerne har opmærksomhed på de næ-
ste 5-7 år. 
• Velkomst v/skoleleder? 
• Oplæg vedr. økonomi mv. v/Søren K. 
• Oplæg vedr. mellemformer, rammesætning v/Thomas 
• Gruppedrøftelse (virtuelt?) i 7 grupper, referater og 

input via Padlet, indbygget pause til gensidig oriente-
ring samt kaffe/te. 

 
 

7. oktober 2020 

https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/DialogforumSkole/Moeder
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/02-Dialogforum-for-skoleomraadets-virksomhed
https://skolestyrelse.silkeborg.dk/Bilag/1-Overordnet-styring/02-Dialogforum-for-skoleomraadets-virksomhed


 

Side 2 

• Plenum: Valg til FU 
• Plenum: Politikerne fortæller, hvad de tager med fra 

dialogen, 2 minutter hver 
• Tak for i dag v/Søren 
• Eventuelt mulighed for dialog om økonomi 
Gruppedrøftelserne: Set fra skolebestyrelsernes og skole-
ledernes perspektiv, hvad bør politikere have fokus på de 
kommende 5-7 år, for at understøtte skolens udvikling og 
opgaveløsning?  
Gruppen vælger 3-4 temaer til drøftelse blandt disse: For-
ældrenes rolle; SFO/fritidsdelen; Bygninger og kapacitet; 
Faglighed, trivsel og dannelse; Digitale læremidler; Tek-
nologiforståelse; Bevægelse/outdoor; Samarbejde med 
omverdenen. 
 
Desuden blev på mødet drøftet budgetsituationen inkl. 
budgetaftale (mellemformer) og finanslovsmidler, lokal di-
alog om handlemuligheder, fremvisning af film vedr. mel-
lemformer, Corona-erfaringer, livsduelighed, brug af over-
skrifterne fra Den sammenhængende Børne- og Ungepoli-
tik, trivselsarbejde i forældreråd mv. 
 
Fritidslivet og digitalisering i børnelivet drøftes eventuelt 
på senere møde i Dialogforum. 
 

4. Eventuelt 
Skolebestyrelseskursus 
 

Kurset rykkes fra 28. september til 23. november 2020 i 
Medborgerhusets sal A pga. Corona-situationen. 

 
Venlig hilsen 
 
Helle Præsius Busk 
Fuldmægtig 


