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Deltagere: Caroline Lærke Kortegaard Jensen, Christina Klaustrup, Karina Baadsgaard Christensen, Janne Hjelm Petersen, Morten Hagbard Jensen, Sandra Skov, 

Ida Sylvest Wittrock, Anette Schmidt, Nina Mortensen, Mathias Hørup Hansen, Martin von Undall, Elevrådet, Sandra SKov 

Suppleanter ved afbud fra forældrerepræsentanter: Felippa Phoenix Sephoura Hilfing, Jeanette Nymark Johansen 

Afbud & fravær: Elevrådet, Mathias Hørup Hansen, Sandra Skov, Nina Mortensen 

Lokale: Hou Skole personalerummet (måske online hvis vi ikke kan holde afstand) 

Mødeleder: MVU 

Refere: AS/MH 

Forplejning: Pålægskagemand 

 

DAGSORDEN 

Pkt. Ansvarlig Tid Beskrivelse Beslutning/behandling 

1. Elevråd - 
MH 

20 min Nyt Elevråd 
Meddelelser 

Deltager ikke. 

2.  17.20 Temadrøftelser Beslutning/behandling 

2.1  MVU 15 min  Konstituering af den nye bestyrelse 
Poster: Formand, næstformand, 5 
forældrerepræsentanter.  

Formand: Caroline 
Næstformand: Morten 
Rep. til Samrådet: Karina 

2.2. MVU 10 min Drev eller sharepoint? 
Vi skal have besluttet om vi skal anvende drev eller 
sharepoint - Microsoft Teams 

Vi kører drev (indtil videre) Morten og Martin undersøger, hvordan vi 
kan kommer til at bruge teams på en hensigtsmæssig måde. Vi kan 
også håbe, at alle (børnehavens forældre) kan komme på Aula. Martin 
sender dagsorden i besked med link. Dagsorden findes i google drev 
indtil videre.  
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2.3 MVU 10 min Hvordan kommunikerer vi?  
Hvordan flyttes og aflyses bestyrelsesmøder? 

Via mail og FB. 
Dagsordenen tilstræbes at være sendt ud en uge før. Er man 
forhindret i at møde op, skal man melde afbud, så snart man ved, 
man ikke kan. Man melder afbud på FB i Skolebestyrelsens gruppe. 
Melder man afbud, skal man forsøge at få fat i en suppleant. Mødet 
aflyses, hvis der er færre end 3 forældrerepræsentanter.  
Det er besluttet, at suppleanter skal deltage i det første 
skolebestyrelsesmøde. De inviteres med til næste møde. 

2.3 MVU 10 min Fastsættelse af årets møderække 20/10, 24/11, 10/2, 25/3, 3/5, 17/6. Møderne begynder kl. 17.00 - 
19.00 (i få tilfælde 19.30) 

2.4 MVU 10 min Fastsættelse af ansættelsesudvalg Pt ved vi, at vi har brug for at ansætte en af DUS-fællesleder. Udvalget 
består af: Caroline, Ida - BH, Morten - skole,  Karina - skole. 

2.5 MVU 5 min Fastsættelse af udvalg til årsberetning Janne tager den selv.  

2.6   Skal Landsbyordningen have en kostpolitik? 
Personalet i børnehaven ønsker en kostpolitik og er 
ved at lave et udkast. 

Udsættes til næste møde. Skal en  kostpolitik evt. gælde for hele 
huset? 

2.7 MVU 20 min Landsbyordningens principper 
Status 

 
 

2.8  Camilla 10  min Skolebestyrelsens årsberetning  
Dynamisk årsberetning: Dokument er startet i drev.  

Janne.  

3.   18.30 Meddelelser og orientering.  Beslutning/behandling 

3.1 MVU 5 min Vi skal have valgt en ny kontakt til Samrådet  Karina 
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3.2 MVU 15 min Ledelse  
- COVID-19 
- Personale status 
- Ansættelser 
- Kommende ansættelser 
-  

 

Pga corona er skolegården delt op i frikvartererne.  
Hvis smittetrykket ændrer sig, kan vi evt. mødes on-line.  
 
 
 
 
 

3.3 AS, MH, 
NM 

5 min Medarbejdere (Medarbejdere skriver til referat 
inden mødet som aftalt).  

Vi har haft en god skolestart og de fag, der lå i dvale under 
nedlukningen er i gang igen - nogle dog med lidt ændringer. For første 
gang har også 3. kl. håndværk og design. Vi har opretholdt rutinen 
med ekstra god håndhygiejne og afstand. I børnehaven har vi 14 børn 
og i august arbejder vi med selvhjulpenhed. Der er også 14 i DUSSEN. 
Vi har haft pænt mange “likes” på vores FB- side i august, ligesom vi 
også har fået nye følgere ;-) 

4.  19.05 Eventuelt Beslutning/behandling 

4.1     

5.   19.10 Punkter til kommende møde  

5.1   Næste møde den. 20.10 kl. 17.  
Opdatering af årshjul 
Kostpolitik/sundhedspolitik 
Information omkring skolefrugt ordning 

 

6.   19.20 Referat  

6.1   Godkendelse og underskrift af referat   

(samlet mødetid 2.5 time) 


