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Deltagere: Karina Baadsgaard Christensen, Sandra Skov, Janne Hjelm Petersen, Line Saxtorff, Anette Schmidt, Nina Mortensen, Martin von Undall, Trine Toft 

Nis-Hanssen, Mathias Hørup Hansen.  

Elevrådet: Aleksandra, Ida, GPO 

Afbud & fravær: Caroline Lærke Kortegaard Jensen, Camilla Rasmussen, Christina Maria Poulsen 

Mødeleder: Karina 

Referent: Ledelsesrepræsentant (MVU) 

Forplejning: Lidt brød, pålæg og lette snacks.  

 

DAGSORDEN 

Pkt. Ansvarlig Tid Beskrivelse Beslutning/ 

1. Elevråd - 
GPO 

15 min Hvem er vi og hvad arbejder vi med? Landsbyordningens elevråd er fra 4. klasse til 6. klasse. Elevrådet 
afholder møder omkring hvilke forhold der kan gøres bedre.  
Elevrådet består af formand: Alexandra og næstformand: Ida og 
suppleant: Signe og Nanna i 6. klasse.  
Elevrådet har også ansøgt om penge til en tur for hele 
Landsbyordningen. Ansøgning blev imødekommet og 
Landsbyordning skal på besøg ved Nordsø museet i juni måned.  
Elevrådet har også arbejdet med affaldsindsamling for 
Landsbyordning i samarbejde med skolen og børnehaven.  
Elevrådet har også en postkasse, hvor skolens elever kan komme 
med gode idéer for arbejdet i Landsbyordningen.  
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2.  MVU 30 min Skolebestyrelsesvalg 
- Forskudte valg - den fortsatte proces og opstilling 
- https://www.aalborg.dk/fsv2020 

Martin forklarer proceduren for skolebestyrelsesvalg. Valglisterne 
skal ligge klar på kontoret d. 24/2. Der er i løbet af foråret en del 
deadlines. 
Repræsentanter fra skole (5 stk) og repræsentanter fra 
børnehave (2 stk) er på valg.  
 

2.1. Karina, MH 20 min Temadrøftelse 
- Bestyrelsens årshjul - Status 

Der afventes behandling fra børnehaven inden årshjulet kan 
gøres færdigt.  

3.  MVU 10  min Skolebestyrelsens årsberetning  
- Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse 
- Formidling til forældrene  
- Princip for skolebestyrelsens årsberetning 

https://docs.google.com/document/d/1cuXrmhNy9-
B1p8dO0fIYVmC4WF8pH3Mu/edit 

Udvalget består af: … 
Punktet er udsat til næste møde den 2. marts.  

4.   Meddelelser og orientering.   

4.1 Caroline 
Udskudt til 
næste 
møde 

5 min Formand 
Hou Børnehave? Servicemeddelelse ud til forældre? 

- Orientering omkring mødet med samrådet fra 4.2.  

Punktet udgår til næste møde 
Der er ikke aftalt et nyt møde med Samrådet? Caroline vender 
tilbage til bestyrelsen.  

5.2 MVU, TTN 20 min Ledelse 
- Ressourcemodel udmeldes i uge 9.  

- Medtages på næste bestyrelsesmøde til 
gennemgang /MVU 
 

- Orientering om overtallighed og mobilitet uger. 
/MVU 
 

 
MVU har forklaret omkring ressourcemodel. Der er aftalt møde 
mandag den 2. marts kl. 17-19, så bestyrelsen kan forholde sig til 
modellen.  
 
MVU har orienteret omkring overtallighed og mobilitet.  
 
 

https://www.aalborg.dk/fsv2020
https://docs.google.com/document/d/1cuXrmhNy9-B1p8dO0fIYVmC4WF8pH3Mu/edit
https://docs.google.com/document/d/1cuXrmhNy9-B1p8dO0fIYVmC4WF8pH3Mu/edit
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- Støtteforeningen  
- Nuværende bestyrelse ønsker ikke længere 

at drive foreningen. Proces og ny bestyrelse? 
 

- Gennemgang af principper for overtallighed. /MVU 
 

- Fra sidste møde: På baggrund af TV 2’s udsendelse - 
hvordan står det til i Hou Børnehave? 
Servicemeddelelse ud til forældre?  
 

- Det undersøges om der foreligger noget data på 
området, ift. hvordan normeringen er i 
landsbyordningens børnehave. /TTN 
Dette skal informeres i et nyhedsbrev, omkring 
hvordan det står til i landsbyordningens børnehave.  

 
MH tager kontakt til HGI 
NM tager kontakt til Brugsen 
 
 
 
 
TTN laver et skriv til forældrene omkring det, plus det vi arbejder 
med nu, sprog, trivsel, styrket pæd. læreplan osv.  
 

5.3 AS, MH, 
NM 

5 min Medarbejdere AS:  og 6. klasse har deltaget i misbrugsseminar med 6. klasse fra 
Hals Skole på Hals Skole.  
Mellemtrinet har været på skøjtetur.  
MH: Det samme som AS 
NM: Der er afholdt sprogstart i børnehaven.  

6..  MVU 5 min Eventuelt 
- Næste møde - dato og tidspunkt? 

Mandag 2. marts 2020: Ressourcemodel + arbejde med skolens 
principper. kl. 17-19.  
Tirsdag 21. april 2020: 17.30-19.30 
 

7.  MVU  Punkter til kommende møder  
- Gennemgang af ressourcemodel  
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8.  MVU 10 min Godkendelse og underskrift af referat  

 

 

(samlet mødetid 2.0 time) 


