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Baggrund og formål
I marts 2016 besluttede Byrådet i Syddjurs Kommune at nedsætte Skoleforum Syddjurs.
Skoleforum skal fremme en inddragende proces, hvor politiske beslutninger kvalificeres med input fra
brugere og fagfolk. Målet er, at skoleområdet i Syddjurs Kommune udvikles med udgangspunkt i dialog.

Formålet med Skoleforum er at danne ramme om en dialog, der er med til at udvikle skolerne i Syddjurs
Kommune med baggrund i skoleloven og Byrådets mål for området.

Et særligt fokus i Skoleforum bliver at fremme omstillingen af skoleområdet i Syddjurs Kommune i forhold til
skolereformen, der trådte i kraft efter sommerferien 2014.
Herunder skal Skoleforum fremme den nødvendige opfølgning på og evaluering af lovgivningens 3 mål:
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden
og praksis.
Byrådet har besluttet, at FI-udvalg og Byråd årligt forholder sig til de evalueringer, Skoleforum Syddjurs
udarbejder – første gang forud for budgetforhandlingerne til budget 2018.
Kommissoriet for Skoleforum Syddjurs er udarbejdet af FI-udvalget på baggrund af input fra interessenter i
Skoleforum.
Opgaver og kompetencer
Skoleforum Syddjurs er i forlængelse af formålsbeskrivelsen nedsat for at fremme en tidlig inddragelse og
involvering af relevante interessenter i en samskabende proces, når vigtige punkter for skoleområdet i
kommunen er på dagsordenen.
Det betyder, at Skoleforum er et hørings- og ideudviklingsforum, der kan bidrage til at kvalificere politiske
beslutninger og drøftelser.
Det input, der kommer ud af drøftelserne i Skoleforum, følger disse principper:
 Skoleforum har fokus på det samlede skoleområde i Syddjurs Kommune.
 Skoleforum fremmer en åben dialog, hvor alle synspunkter bringes på bordet.
 Skoleforum gør opmærksom på de gode eksempler fra skoleområdet i kommunen.
 Skoleforums deltagere har fokus på at drøfte, hvad der kan skabes fællesskab om.
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Skoleforum kan drøfte aktuelle temaer med betydning for skoleområdet i Syddjurs Kommune. Nedenfor er
angivet eksempler på temaer.
Nationale initiativer – eksempelvis:
 Folkeskolereformens indsatsområde 1: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre
undervisning og læring
 Folkeskolereformens indsatsområde 2: Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere
 Folkeskolereformens indsatsområde 3: Få klare mål og regelforenklinger
Kommunale initiativer – eksempelvis:
 Budgettet for det kommende år
 Evaluering af den igangsatte tildelingsmodel (og overgangsordning) i 2016-2018
 Trivsels- og læringspolitik
 Bidrage til at gøre Syddjurs Kommune til en attraktiv bosætningskommune
Sammensætning
Følgende er repræsenteret i Skoleforum Syddjurs:
 FI-udvalg (5 personer)
 Formænd for skolebestyrelserne (12 personer)
 Skoleledere (12 personer)
 Repræsentant fra Ungdomsskolen (1 person)
 Repræsentant fra Familieområdet (1 person)
 Repræsentant fra Beskæftigelsesområdet (1 person)
 Fællestillidsrepræsentanter for pædagoger og lærere (2 personer)
 En repræsentant fra BUPL og en repræsentant fra DLF (2 personer)
 Skole- og dagtilbudschefen (sekretær)
Skoleforum kan vælge ad hoc at invitere gæster, der repræsenterer interesser/kompetencer, der ikke er
dækket ind i gruppen, så møderne åbnes for en større kreds.
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Arbejdsform
Skoleforum afholder årligt 1 fastlagt møde. Deltagerkredsen – mødes dermed som minimum 3 gange årligt.
På alle møder sættes der fokus på problemstillinger, temaer, mål og resultater, der både peger ”bagud” og
”fremad”. Møderne følger nedenstående årshjul:
 Op til januar fastlægges der for hver enkelt skole i kommunen en aftale for udviklingselementer og
mål for det kommende år.
 I april afholdes dialogmøder, hvor der er opfølgning på tidligere og løbende aftale med ledelse og
medarbejderrepræsentanter.
 I juni afholdes møde i Skoleforum, hvor der
1. Evalueres på inklusion
2. Evalueres på ressourcetildelingsmodel
3. Drøftes udvikling på skoleområdet
 I oktober afholdes dialogmøde, hvor der er deltagelse af skoleledelse, medarbejderrepræsentanter
og skolebestyrelser, og hvor der
1. Følges op på udvikling af skolerne jævnfør skolernes udviklings aftaler
2. På baggrund af dialog peges på kommende udviklings temaer

Januar:
Ny Aftale
træder i kraft

Oktober:
Dialogmøde

April:
Dialogmøde

Juni:
Skoleforumsmøde

Der inviteres og sendes materiale ud til møderne i god tid, så deltagerne har tid til forberedelse.
Møderne afholdes som udgangspunkt på en af kommunens folkeskoler.
Skole- og dagtilbudschefen er som sekretær for Skoleforum ansvarlig for at:
 Invitere til møderne
 Indhente punkter til dagsordenen
 Udsende dagsorden og forberedelsesmateriale
 Tage referat af møderne
 Sikre hensigtsmæssig processtyring på møderne
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Tidsplan for opstart af Skoleforum Syddjurs
Arbejdet i Skoleforum igangsættes efter nedenstående tidsplan.
Tidspunkt
2016

Aktivitet
30. marts

Byrådet beslutter at nedsætte Skoleforum Syddjurs

6. juni

Idé udviklingsmøde med interessenter i skoleforum.

15. august

FI-udvalget drøfter første udkast til kommissorium og sender det i høring
blandt skolebestyrelserne.

26. september

FI-udvalget godkender kommissorium

26. september

Skoleforumsmøde:
1. Drøftelse af kommissorium
2. Opstart af evalueringen af:
o
Implementering af folkeskolereformens indsatsområder
o
Tildelingsmodel (og overgangsordning)
Danmarks Evalueringsinstitut deltager i drøftelsen af punkt 2

12. oktober

Byrådet får kommissoriet til efterretning

2017
Januar

De enkelte skolers aftaler fastlægges

April

Dialogmøde

Juni

Skoleforumsmøde

Oktober

Dialogmøde
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