
Hou Skole – klar til den nye skolereform                                                                                                      
- hvor læring og trivsel  er i højsæde. 

 

 

 

Hou Skole har længe været godt i gang med tiltag der passer ind i den nye skolereform, fortæller skoleleder 
Janni Thorstensen.  

Den nye reform betyder at skoledagene bliver længere for alle børn.                                                                      
Idræt og bevægelse fylder i gennemsnit 45 minutter dagligt.                                                                                                
Engelsk kommer på skoleskemaet fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse. 

Elever i 1. 2. og 3. klasse går i skole til kl. 14.00 hver dag.                                                                                    
Elever i 4. 5. og 6. klasse til kl. 14.00 to dage og til kl. 15.00 tre dage.                                                                    
Fra kl. 13.30 – 14.00 åbner en lektiecafe, så eleverne her har mulighed for at få hjælp til lektierne.                                                             

Forældre, til  børn på Hou Skole , har haft mulighed for at høre om de nye tiltag på et informationsmøde, 
fortæller Janni Thorstensen. 

Her blev forældrene informeret om de tiltag der gøres i Odder Kommune, for at være på forkant med den 
nye reform.                                                                                                                                                                                



Odder Kommune skriver ”Drejebøger” hvor de tiltag , der nu skal arbejdes med i folkeskolen, beskrives i 
punkter.  
 
På nuværende tidspunkt er man kommet til drejebog 4  - omhandlende:  

 Digitale læringsmiljøer 

  Den åbne Skole 

 Inklusionshandleplaner m.m.  
Har man lyst til at få mere viden om de første 4 drejebøger, kan man finde dem på Kommunens 
hjemmeside. 
 
Janni fortæller, at man nu bl.a. skal i gang med begrebet  
 

Den åbne skole. 

 
Det omhandler samarbejdet mellem Folkeskole og det omgivende samfund som Musikskole, Idrætsklubber, 
Museer, Erhvervsliv etc.  
Det skal så implementeres i det kommende skoleår. 
 
På Hou Skole har alle lærere fået deres egen lille private arbejdsplads med skrivebord og hyldeplads.      
Janni fortæller, at der da stadig på skolen er en smule fleksibilitet i lærernes arbejdstid, så en lærer som er 
bosiddende på Samsø, kan indrette sin hverdag efter at kunne komme med færgen frem og tilbage.  
 
Den nye skolereform synes at være godt i gang på Hou Skole.  
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