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Deltagere: Caroline Lærke Kortegaard Jensen (Formand), Karina Baadsgaard Christensen, Sandra Skov, Camilla Rasmussen, Christina Maria Poulsen, Anette 

Schmidt, Nina Mortensen, Mathias Hørup Hansen, Trine Toft Nis-Hanssen, Martin von Undall 

 

Afbud & fravær: Gitte Poulsen, Elevrådet (deltager ikke i mødet denne gang, grundet ferie og kort frist), Line Saxtorff, Janne Hjelm Petersen, 

Lokale: Hjemme via Microsoft tems - test gerne før mødet (klik på linket for at afprøve deltagelse) 

Mødeleder: MVU 

Referent: Ledelsesrepræsentant (TTN) 

Forplejning: Ingen denne gang ift. retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen 

 

DAGSORDEN 

Pkt. Ansvarli
g 

Tid Beskrivelse Beslutning/behandling 

1. Elevråd - 
GPO 

  Elevrådet deltager ikke i mødet denne gang, grundet ferie og kort 

frist.  

  17.30 Temadrøftelser Beslutning/behandling 

2.  MVU 5 min Aldersintegreret klasser for 0.-3. klasse og holddeling for 
0.-6. klasse efter §25? 

- Udarbejdelse af princip? 

Aftalt i bestyrelsen at det er fagfordelingen der bestemmer 
holddelingen og her kigges på de tidligere inddelinger. Vi 
udarbejder et princip på et senere tidspunkt.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209946
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5 MVU 40 min Temadrøftelse 
- Vores Principper - Har vi alle med?  
- Gennemgang af vores principper efter tidligere 

aftalt form.  
- Overskoling og samarbejdsaftale mellem 

Hals og Hou Skole 
- Regler for omklædning i forbindelse med 

bad 
- Samværsregler 

 
 

- Ansættelse af personale 
 

- Budget og regnskab Hou LBO 
 

- Elev/forældrebetaling ved ekskursioner 
og lign.  
 

- Elevplaner 
 
 

- Fagfordeling 
 

- Forretningsorden for skolebestyrelsen 
 

- Førskolebørn/tilsyn 
 

- Henvendelser ved bekymring og 
utilfredshed 
 

 
 
 
 
MVU og PA har lavet en revideret version.  
 
Der skal være en voksen af hver køn. 
 
Slettes: Naturlegepladsen, erstattes af boldbanen. 3.-4. klasse 
skal tilføjes. Arbejde med tilladelser i AULA.  
 
Rettes: Revideret dd. OK 
 
ok. Slettes: Revideret i bunden.  
 
rettes: Landsbyordning og skole til Landsbyordning.  
Revideret dd.  
 
Princippet slettes. Der oprettes udkast til princip for anvendelsen 
af minuddannelse.  
 
ok.  
 
Revideret dd. OK 
 
Princippet skal slettes. 
 
Revideret dd. OK 
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- Holddeling 
 

- Indkøb/benyttelse af håndværkere 
 

- Indtjening 
 

- Ipad - Princip for anvendelsen af ipad i 
undervisningen.  
 
 

- Nye elever 
 

- Skole-hjem-samtaler 
 

- Sponsorering 
 

- Undervisningsmidler/anskaffelse 
 
 

- Årsberetning 
 

 
- Aldersintegreret klasser for 0.-3. klasse og 

holddeling for 0.-6. klasse efter §25? 
- Principper der er under udarbejdelse: Princip for 

evaluering af undervisning i skolen.  

Slettes: køn (evt. efter interesser). Revideret dd. MVU arbejder 
med et udkast.  
 
Princippet slettes. 
 
Princippet slettes. 
 
Der skal ikke være spil på børnehavens ipads, for børn over fem 
år. 
Princippet skal revideres. Børnehave/DUS og skole udarbejder 
udkast for princip til skolebestyrelsen.  
 
Revideres dd. 
 
MVU reviderer princippet og kommer med et udkast. 
 
Revideret dd. 
 
MVU reviderer princippet og kommer med et udkast. Tages op på 
et lærermøde. 
 
OK.  
 
 
Der er besluttet at der kan arbejdes efter aldersintegrerede 
klasser. MVU udarbejder udkast til princip.  

5.1.. MVU 15 min Opsamling på temadrøftelse - den videre proces? Der skal laves en opdateret mappe i drev med de revideret 
principper og udkast.  
MVU indkalder til møde efter 10. maj - fysisk på skolen. fra kl. 
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17.30-18.30.  

4.  18.30 Meddelelser og orientering.  Beslutning/behandling 

4.1 Caroline 5 min Formand 
Ny mødedato for mødet med samrådet?  

Vi indkalder til møde, når det igen er muligt efter 
sundhedsstyrelsens retningslinier. MVU kontakter Tove, mhp. at 
få samarbejdet i gang igen.  

4.2 Janne 5  min Skolebestyrelsens årsberetning  
- Opsamling fra udvalget 

Camilla tager kontakt, og sender videre til MVU. Skal udsendes 
inden sommerferien.  

4.3  MVU 5 min Skolebestyrelsesvalg 
- 2. årige valgperioder fremadrettet.  
- Fredsvalg ved forskudt skolebestyrelsesvalg 

kandidatliste på hjemmesiden 

 
 

4.4 MVU, 
TTN 

15 min Ledelse  
- Overtallighed proces og personale  
- Budget 2020/2021 
- Kommende fagfordeling 
- Genåbningen for Landsbyordningen 
- Status for støtteforeningen 

  
MVU har orienteret omkring punkterne.  

4.5 AS, MH, 
NM 

5 min Medarbejdere Så er vi igang igen. Vi forsøger at opbygge rutiner og overholde 
anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen. Vi er meget ude og 
heldigvis er vejret jo med os. Der er gåture, dansk, engelsk  og 
matematik, men også noget kreativ og musik på skemaet. 
Inden vi kom tilbage til skolen, havde vi god kontakt til eleverne - 
de fleste via Google Meet. Nogle af os havde det dagligt, eller fik 
det til sidst.  
6. kl. har stadig dansk, matematik på daglig basis via Google 
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Meet. De har også engelsk. Der bliver nu sat hilsner op til dem 
rundt i byen, så de kan gå på “skattejagt”. 
 
NM: Vi er igang igen og det er rigtig dejligt. Vi arbejder efter 
Sundhedsstyrelsens reglement og vi er ved at opbygge vores 
rutiner ud fra dette. Vi er kommet godt i gang og er så småt ved 
at finde vores egne rutiner i hverdagen. Det er virkelig dejligt at se 
børn og forældre igen. Vi har heldigvis været heldige med vejret 
indtil nu og vi har allerede været på nogle dejlige ture. Det er 
dejligt at se at forældrene bakker 100 % op i dagligdagen. 

5  19.05 Eventuelt Beslutning/behandling 

5.1   Fælles ledelse - behandling i skoleudvalget.  Referat fra SKU sendes til skolebestyrelsen af MVU 
 
MVU sender invitation til møde med SKU, når denne modtages 
fra Skolechef Mads Rune Jørgensen.  

7  19.10 Punkter til kommende møde onsdag 17.6 kl. 17.30-19.30  

7.1   Lukkedage for børnehave og DUS 2020/2021  

8   19.20 Referat  

8.1   Godkendelse og underskrift af referat Referat underskrives på mødet den 17. juni 2020.  

 

 

(samlet mødetid 2.0 time) 


