
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Målpil for Hou Landsbyordning: Skole 2019-2022  

 
 

Vision 
Hou Skole deler Aalborg kommunes vision  

”Noget at have det i”  

 

• At styrke fagligheden  

• At øge det tværprofessionelle samarbejde  

• At forbedre de demokratiske fællesskaber  

• Altid at tage hånd om det enkelte barn  

• Altid at levere høj kvalitet i alle 
læringssituationer 

• Altid at inddrage den omkringliggende verden i 
skolen og omvendt  

 

Mål  
 

1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver 

dag 

2. Alle har mod på at deltage i verden 

3. Alle har en ven i skolen 

4. Læringen foregår overvejende 

eksperimenterende og problemløsende 

5. Alle ansatte arbejder systematisk med 

vidensproduktion 

og 

• Vi har et godt og gensidigt respektfuldt 

undervisningsmiljø som grundlag for høj 

faglighed 

• Vi har et godt, trygt og udviklende 

arbejdsmiljø  

• Fokus på dannelsesaspektet 

 

Strategiudvikling  
Ved kortlægningen af vores professionel kapital i Landsbyordningen, vil vi 
styrke vores humane- og sociale kapital og vores beslutningskompetence i 
udarbejdelsen og gennemførslen af vores handleplaner.   
Vi har fortsat fokus på samlæsning, holddeling og differentiering og anvendelse 
af ressourcetimer i relation til klasserne og undervisningen.  
I 2020 opdateres skolens bod, med opgradering af udstyr og tilladelser, så 
boden kan producere og sælge et varieret udbud af mad.   
Landsbyordningens sekretær placeres på skolen 1-2 dage ugentligt med Hals 
Skole.  
Vi har fokus på og udvikler løbende anvendelse af holddelingen i 
undervisningen med udgangspunkt i kerneopgaven og medarbejdernes 
kompetencer.     
 
Ledelse  
Ledelse praktiseres tæt på kerneopgaven, ved at være tæt på personalets 
læreprocesser og undervisning, men også ved at deltage i alle teammøder og 
lærermøder.  
Vi har i 2019 implementeret AULA og arbejder i 2020 med at justere 
vikarløsninger i relation til AULA og KMD.  
Der ønskes et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere, for at styrke 
kenopgaven.  
Der er implementeret fælles forberedelse og ny teamstruktur, bestående af 
både lærere og pædagoger.  
OTL mellem skoleledere i klynge 7 øves og praktiseres for at indføre eget 
ledelsesteam i metoden i efteråret 2020.  
  

 2019/
2020 

2020/
2021 

2021/
2022 

Det fortæller vi i 2019/2020 
 
Vi har i vores kortlægning af professionel kapital en 

høj svarprocent.  

Vi har gjort os gode erfaringer med samlæsning de 

sidste to skoleår.  

Vi oplever større samhørighed i vores 

teamsamarbejde.  

Vi udbyder mere varieret mad til skolens elever.  

Vi bliver dygtige til at undervise differentieret i 

samlæst undervisning 

Ledelsesteamet bliver bedre til at udøve OTL.  

 

 

 

 

Det fortæller vi i 2020/2021 
 
Vi arbejder sammen med personalet om at få 
implementeret vores handleplaner fra professionel 
kapital.  
 
Vi anvender samlæsning af små klasser som princip 
for at skabe dynamik og differentieret undervisning.  
 
Alle lærere anvender læringssamtaler efter fastlagte 
principper.  
 
Vi arbejder os op ad den taksonomiske trappe i 
minuddanelse.  
 
Vi har en fast sekretær på skolen minimum en ugentlig 
dag.  
 
Vi har opbygget en god materialesamling ved det 
naturvidenskabelige område, og får etableret nye 
projekter i relation til Grønt flag – kompost, skolehave, 
dyr i skolen.  
 
Ledelsen praktiserer databaseretledelse tæt på i OTL-
dialogform i trekantslæringssamtaler med vejledere og 
personalet.  

Det fortæller vi i 2021/2022 

 
Vi anvender fortsat samlæsning af små klasser som princip 
for at skabe dynamik og differentieret undervisning.  
 
Vi har gjort os gode erfaringer med anvendelsen af vores 
ressourcetimer og pædagogiske indsatser.  
 
Hele personalet understøtter ”fælles ledelse” 
 
Vi har gjort os gode erfaringer med OTL i 
trekantlæringssamtaler og gør os overvejelser 
procesplanen for det videre arbejde med OTL i relationen til 
personalet med udgangspunkt i ”ledelser for øget læring”.  
 
Vi praktiserer OTL-læringssamtaler med skolens teams.  
 
Trivselsmålingen for skoleåret 2020/2021 viser en stigning i 
elevernes besvarelse i forhold til elevernes indflydelse i 
undervisningen.  

Vision 
Hou Skole deler Aalborg kommunes vision  

”Noget at have det i”  

 

• At styrke fagligheden  

• At øge det tværprofessionelle samarbejde  

• At forbedre de demokratiske fællesskaber  

• Altid at tage hånd om det enkelte barn  

• Altid at levere høj kvalitet i alle 
læringssituationer 

• Altid at inddrage den omkringliggende verden i 
skolen og omvendt  

 

Mål  
 

1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver 

dag 

2. Alle har mod på at deltage i verden 

3. Alle har en ven i skolen 

4. Læringen foregår overvejende 

eksperimenterende og problemløsende 

5. Alle ansatte arbejder systematisk med 

vidensproduktion 

og 

• Vi har et godt og gensidigt respektfuldt 

undervisningsmiljø som grundlag for høj 

faglighed 

• Vi har et godt, trygt og udviklende 

arbejdsmiljø  

• Fokus på dannelsesaspektet 

 

Vores afsæt 
 

• Landsbyordning: 

• Skole 

• DUS 

• Børnehave 

• Trivselsmålinger 

• Klimamålinger 

• Kvalitetsrapport 

• Grønt flag 

• Inklusion og Trivsel 

• Alle har en ven 

• Morgensamling 

• Lejr for hele skolen 

• Tryg overgang til skole 

• Forårskoncert 

• Julekoncert 

• Læringssamtaler 

• Evalueringskultur 

 
 

 2019/
2020 

Strategiudvikling 
Fokus på udarbejdelse af og implementering af handleplaner for vores 
professionelle kapital.  
Vi har fortsat fokus på samlæsning, holddeling og differentiering og anvendelse af 
ressourcetimer i relation til klasserne og undervisningen.  
Udvikling og konsolidering af vores evalueringskultur med læringssamtaler, 
feedback kultur, samt udvidelse af anvendelsen af minuddannelse, med fokus på 
sparring og udvikling ved personalet.  
Skolebodens muligheder for betaling undersøges med henblik på betaling. Der 
ønskes et nyt betalingssystem.  
Ved den nye ressourcemodel, evalueres modellen for Landsbyordningens 
sekretær med Hals Skole.  
Vi ønsker at styrke de naturfaglige forhold, med en materialesamling og 
naturvidenskabeligt udstyr.  
Vi ønsker at arbejde med elevernes indflydelse i undervisningen. 

 
Ledelse 
Implementering af den nye ressourcemodel.  
Ledelse praktiseres fortsat tæt på kerneopgaven, ved at være tæt på personalets 
læreprocesser og undervisningen, men også ved at deltage i alle teammøder og 
lærermøder.   
Vi ønsker at praktisere OTL i ledelsen ved medarbejderne i 
trekantlæringssamtaler mellem vejledere og personale.  
Vi ønsker at evaluere og udvikle overskolingsprincippet med Hals Skole.  
 
 

Strategiudvikling  
Vi har fortsat fokus på samlæsning, holddeling og differentiering og 
anvendelse af ressourcetimer i relation til klasserne og undervisningen, med 
udgangspunkt i den nye ressourcemodel og fællesledelse.  
 
Ledelse  
Vi ønsker at arbejde med implementering og udøvelse af fællesledelse, hvis 
dette bliver besluttet for Hou Landsbyordning, så skolelederne fortsat vil 
være tæt på kerneopgaven.  
Vi ønsker fortsat at praktisere OTL i ledelsen ved medarbejderne i 
trekantlæringssamtaler mellem vejledere og personale, men udøver også 
OTL-læringssamtaler med skolens teams.  
Vi ønsker at evaluering af vores trivsels- og inklusionsgrundlag.  
   

Opdateret januar 2020 


