VELKOMMEN I
DUS’en

Dus’en ved Hou Skole

Nørregade 9, Hou, 9370 Hals
Mobil: 25200593

Velkommen:
Vi byder hermed jer og jeres barn/børn velkommen i Dus’en ” ved
Hou skole. Dus’en er en del af landsbyordningen.
Vi håber, at denne folder vil give de nødvendige oplysninger, der
gør starten i Dus´en til en positiv oplevelse, og ellers er I altid
velkomne til at komme og spørge/snakke med os, hvis I mangler
information 
Dus’en rummer pt. kun en Dus 1(0. klasse – 3. klasse).

Ledelse:
Leder
Afdelingsleder

Caroline Sarah Lindkvist Pedersen
Nina Mortensen

Dus personale:
Pæd. Annemette Jensen
Pæd. Pia B. Ersted

Arbejdsområder udover Dus:
Indskolingen
Indskolingen

Åbningstider:
Morgen åbning:
Mandag - fredag
Eftermiddagsåbning:

kl. 06:15 – kl. 07:55
Fra skolen er slut til kl. 17:00.
Fredag lukkes dog kl. 16:15.

Skolefridage og ferier:
Mandag-torsdag
kl. 06:15 – kl. 17:00
Fredag
kl. 06:15 – kl. 16:15
Dus’en åbner og lukker sammen med børnehaven - hvilket vil sige
at børnene starter dagen med morgen pasning i børnehaven.
Hvilken afdeling der lukker varierer.

Lukkedage:
Dus’en har daglig udvidet åbningstid. Vi åbner kl. 6:15, hvor den
normale åbningstid i en Dus er fra kl. 7:00
For at kompensere herfor er Dus’en lukket følgende dage:
Fra den 20/12 2017 til og med 3/1 2018.
Der kan etableres nødpasning i forbindelse med julen i anden DUS
hvis nødvendigt.
Den 11. maj 2018 (dagen efter Kr. Himmelfartsdag)
Den 5. juni 2018 (Grundlovsdag)
Ferielukket i skolesommerferien 2018:
Aalborg kommune har besluttet at Dus ordningerne ved samtlige
skoler i Aalborg kommune skal holde ferielukket i 2 uger i
skolesommerferier.
Derfor holder vores Dus lukket i ugerne 28 og 29 i 2018. Det er fra
og med den 9. juli og til og med den 22. juli.
Ferie:
Før hver skoleferie/fridage bliver der sendt meddelelse ud på
forældre intra, hvor vi beder jer melde tilbage, så præcist som
muligt om jeres barns/børns fremmøde. Vi tilrettelægger
personalets ferie og afspadsering ud fra jeres tilbagemelding,
således at der er flest pædagoger tilstede de dage, hvor der er flest
børn, sådan at vi udnytter vores ressourcer bedst muligt.
I ferierne skal børnene være her senest kl. 10:00 pga. aktiviteter og
ture ud af huset.
Der gøres opmærksom på, at vi som oftest er samlet i børnehaven i
ferier.

Fremmøde:
Hvis jeres barn holder fri, skal dette meddeles Dus’en.
Børnene bliver krydset ind i Dus´en hver dag, når de har fri fra
skole, og det er vigtigt, at de også siger farvel til en voksen inden de
går hjem.
Legeaftaler:
Vi vil gerne opfordre til, at aftaler om leg i fritiden så vidt muligt
aftales hjemmefra, og vi bliver det bekræftet. Ved permanente
aftaler skrives det i ”min institution”
Legetøj:
IPads, spillemaskiner og lign. Må godt medbringes, men på eget
ansvar.
Alt andet legetøj må børnene gerne have med. Vær opmærksom på
at børnene/forældrene selv må tage ansvaret for legetøj, IPads og
spillemaskiner.
Glemte Sager:
Kommer efter ca.14 dage i kælderen.
Forplejning:
Der er mulighed for morgenmad til de børn, der komme inden kl.
8:00.
Eftermiddagsmad skal Dus- børnene selv have med, dog serverer
vi eftermiddagsmad hver tirsdag.
Informationer:
Alle informationer kommer på forældreintra.
Nyhedsbrev fra Landsbyordningen kommer løbende.
Ved særlige udflugter skal man tilmelde/afmelde på forældreintra.

Traditioner:
Sommerarrangement (Sammen med børnehaven aug.)
Juletur til Aalborg.
Julefrokost.
Halloween.
Fastelavn.
Ulykkes forsikring:
Aalborg Kommune tegner ikke kollektiv ulykkesforsikring for børn i
skolen hverken i undervisning eller fritiden. Derfor skal I, som
forældre, selv sørge for at tegne familie ulykkesforsikring og
anmelde eventuelle skader og uheld til eget forsikringsselskab.
Skolebestyrelsen:
Dus’en er en del af Hou skole og dermed underlagt
Skolebestyrelsen, forældrerepræsentanter og elevrepræsentanter.

Skolebestyrelse.
Caroline Lærke Kortegaard-Jensen
Christina Maria Poulsen
Janne Hjelm Petersen
Karina Baadsgaard Christensen
Line Sams Saxtorff
Lone Rositta Hørstrup
Marianna Sofia Mariegaard Rafn
Niels Korsgaard Rønne Ørtved
Tina Margrethe Andersen
Anette Schmidt
Anna Marie Nør Hansen
Grethe Bay-Smidt
Joan Hylling Sørensen
Nina Mortensen
Hou Skoles Støtteforening:
Formand: Karen Margrethe Saxtorff
Kasserer: Susanne Kirk
Skoleleder: Anna Marie Nør Hansen
Anne-Kirstine Moll Albrechtsen
Lena Horne
Susanne Busk Hansen
Hanne Pedersen

Forældresamarbejde:
For at jeres barn/børn trives er det vigtigt med et godt samarbejde.
Derfor har det stor betydning, at vi giver hinanden oplysninger om
barnets adfærd og oplevelser hjemme såvel som i Dus’en. På den
måde bliver vi i stand til at forstå barnets handlinger og reaktioner
med henblik på en god og tryg dagligdag.
Indmeldelser:
Indmeldelse kan ske fra dag til dag via Aalborg Kommunes
pladsanvisning:
www.pladsanvisningen-online.dk
Udmeldelser:
Udmeldelse kan ske indtil den 1. i en måned med en måneds
varsel, ved henvendelse via Aalborg Kommunes pladsanvisning.
www.pladsanvisningen-online.dk
Efter 3. klasse sker der en automatisk udmeldelse.
Kontakt:
DUS mobil
Landsbyordningen
Leder Caroline Sarah Lindkvist Pedersen
cslp-kultur@aalborg.dk
Afdelingsleder Nina Mortensen
nmm-skole@aalborg.dk

25 20 05 93
99 31 78 98
25 19 78 98
20 88 53 71

Målsætning
Vi arbejder ud fra følgende
værdier.

Nærvær:

Tryghed:

At være engagerede
voksne, der ser og
lytter til det enkelte
barns behov.

At give børnene
en tryg hverdag
med stabile
voksne.

Selvværd/Selvtillid:
Vi vil være med til at udvikle barnets
selvværd/selvtillid, så essensen bliver
”Jeg kan-Jeg vil-Jeg tør.”

Omsorg:

Udvikling:

At drage omsorg for
det enkelte barn og
for hinanden.

Vores mål er at give
børnene et sådant
miljø, at hvert barn får
de optimale muligheder
for at udvikle sig.

