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Deltagere: Caroline Lærke Kortegaard Jensen (Formand), Karina Baadsgaard Christensen, Sandra Skov, Camilla Rasmussen, Janne Hjelm Petersen, Anette 

Schmidt, Nina Mortensen, Martin von Undall.  

Elevrådet: Aleksandra, Ida, Gitte Poulsen 

Afbud & fravær: Line Saxtorff, Christina Maria Poulsen, Mathias Hørup Hansen, Trine Toft Nis-Hanssen, Elevrådet: Aleksandra, Ida, Gitte Poulsen 

Mødeleder: Formand (Caroline Lærke Kortegaard Jensen) 

Referent: Ledelsesrepræsentant (MVU) 

Forplejning: Ostebord med knækbrød og tilbehør 

 

DAGSORDEN 

Pkt. Ansvarlig Tid Beskrivelse Beslutning/ 

1. Elevråd - 
GPO 

15 min  Ingen fra elevrådet deltager i mødet.  

2.  MVU 30 min Skolebestyrelsesvalg 
- Status 

Valgmøder den 16. marts og den 30. marts.  
Janne deltager på mødet den 16. marts.  
Karina deltager muligvis på mødet den 30. marts 
 

2.1. MVU 20 min Temadrøftelse 
- Vores Principper - Har vi alle med?  

  

Vi mangler overblik.  
MVU printer alle principper, og laver kopi til arbejdsgrupper af 2 i 
hver gruppe. Ved næste møde, afsættes mindst 1 time til at 
behandle principperne i par.  

3.  MVU 10  min Skolebestyrelsens årsberetning  
- Opsamling fra udvalget 

Janne ser på dokumentet og gør dette klar til næste møde den 21. 
april.  
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4.   Meddelelser og orientering.   

4.1 Caroline 5 min Formand (fra sidste møde) 
Fælles skoleledelse - mailkorrespondance fra andre 
Landsbyordninger.  
Ny mødedato for mødet med samrådet?  
Kontrol af børnehavens/dussens ipads 
Legepladsen 

Det er aftalt at Caroline ikke deltager yderligere i 
mailkorrespondancen.  
 
Der er ikke fastsat dato endnu. Vi afventer samrådet.  
Der udarbejdes et princip omkring brugen/apps af Ipads for Hou 
Landsbyordning.  
Der er årligt kontrol med legepladsen af Ida Davidsen 

5.2 MVU, TTN 20 min Ledelse 
- Ressourcetildelingsmodel for Hou Landsbyordning.  

- Gennemgang af modellen.  
 

- Orientering om overtallighed og mobilitet uger. 
/MVU 
 

- Støtteforeningen  
- Ny bestyrelse? 

 
Model og økonomi er blevet gennemgået.  
 
 
MVU har orienteret omkring overtallighed og Aalborg kommunes 
overtalligheds proces.  
 
 
Det er endnu ikke afklaret. MVU kontakter mulige medlemmer.  

5.3 AS, MH, 
NM 

5 min Medarbejdere I børnehaven læses der stadig bøger.  
 
Det er aftalt at personalet skriver til dagsorden inden mødet. 
Bestyrelse kan herefter spørge ind.  

6..   10 min Eventuelt 
- Punktet, fælles skoleledelse. Dette emne har floreret 

i kommunens landsbyordninger siden nytår. Nu er 
der fra ulsted samråd sendt mail til vores samråd og 
de vil gerne kende bestyrelsens holdning til det? Er 
det noget de skal være en del af, og evt. presse på 

 
Vi afventer hvilken model for fælles ledelse der vælges i 
høringsfasen og giver besked herom til samrådet.  
Martin skal kontakte samrådet med besked om hvilken model der 
er valgt for Hou Landsbyordning.  
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rent politisk? 
https://drive.google.com/file/d/13NzkYZ_PJd72FqO
9tLvZqgASKEI3lizy/view?usp=drivesdk 

7.    Punkter til kommende møder den 21.4. kl. 17.30-19.30 
- Temadrøftelse 

- Vores Principper - Har vi alle med?  
 

Med på næste møde 21.4. kl. 17.30-19.30 

8.   5 min Godkendelse og underskrift af referat ok 

 

 

(samlet mødetid 2.0 time) 


