
 

Møde med skoleleder Vivian Anditsch 

Hou Fællesforums bestyrelse havde mandag 01. oktober opfordret 

Vivian til at invitere repræsentanter fra bestyrelsen til et 

”eftermiddags-kaffemøde” på Hou Skole. 

I mødet deltog Dorthe Wissendorff, Jan Schartau, Jon Jensen, 

Vivian Anditsch samt undertegnede. 

Mødet var berammet til kl. 16 på Hou Skoles kontor; men 

bestyrelsesrepræsentanterne mødtes kl. 15 i Hou Hallen for at 

aftale mål og strategi for mødeforløbet. Aftalen blev: 

1. Lytte til Vivians orientering om Hou Skole og Børnehus`status 

og nærmeste udviklingszone. 

2. Følge op med ”åbne og opklarende” spørgsmål. 

Notat fra mødet: 

Vivian bød som vært velkommen og orienterede os om, at hun ikke 

havde forberedt et egentligt oplæg; men ønskede at mødet skulle 

foregå i en dialog form.                                                                 

Ryan takkede for indbydelsen og bragte artiklen Hou Fællesforum 

vil have svar – som Vivian ikke havde læst – fra Horsens 

Folkeblad frem.                                                                                     

Derfor valgte Ryan at læse artiklen op, så bestyrelsens bevæggrund 

til mødet var klart beskrevet. 

Efterfølgende blev dialogens udgangspunkt folkebladets artikel Hou 

Fællesforum vil have svar, idet Vivian stort set ikke kunne 

genkende beskrivelsen fra Hou Fællesforums møde med – den nu 

afgåede – skolebestyrelse fra Hou Skole og Børnehus. 

 

Vivian er godt bevidst om, at der har været udfordringer i Hou. Men 

hun ser ikke organisatoriske og strukturelle problemer, økonomiske 

og elevtalsproblemer, samt frustration hos lærerkollegiet og i 

forældrekredsen. 



 

 

                                                                                                                                                                                                   

Vivian oplever en skole i god balance med en midlertidig ansat 

dygtig pædagogisk leder, en medarbejderstab som leverede et godt 

og professionelt udført arbejde samt tilfredse elever og forældre.                                                                                 

Vivian orienterede om, at der fra skoleårets 2018/19 start er 

prioriteret 2,25 fuldtids lederstilling til at drive udviklingen på Hou 

Skole og Børnehus. 

Den efterfølgende dialog var præget af den noget forskellige 

opfattelse af Hou Skole og Børnehus` status/tilstand.                     

De åbne spørgsmål med redelige svar var svær at fastholde. 

Sammenfattende bliver konklusionen: 

• At Hou Skole og Børnehus ledes af et venligt menneske som 

ønsker alt det bedste for alle oplandets 4 skoler. 

• At Vivian ikke i dagligdagen er ”synlig leder” men overordnet 

strategisk leder med fokus på møde- og planlægnings-

aktiviteter sammen med Odder Kommunes Børn-, Unge- og 

Kulturdirektør og de to byskolers overordnede ”strategiske” 

ledere. 

• At Vivian ikke prioriterer synlighed i forhold til elever og 

forældre…….den ansatte pædagogiske leder på hver af de 4 

oplandsskoler skal i dagligdagen opfattes og opleves som 

skolens leder. 

• At Vivian lige nu fokuserer på at bringe den nu og nyligt 

sammensatte fælles Skolebestyrelse i spil, bl.a. ved indstilling 

til ansættelse af pædagogisk leder ved Hou Skole og 

Børnehus. 

• At Vivian arbejder for at Hou Skole og Børnehus skal bringes 

”under samme tag”….. læs: børnehaven ønskes flyttet til 

skolens matrikel. 

Ovenstående må blive oplæg til en drøftelse på Hou Fællesforums 

bestyrelsesmøde, mandag 08. oktober, idet notatet er min 

subjektive oplevelse af og efter mødet. 

 

 

 

 



 

 

Notat v/Ryan Moric.  

Hou Fællesforum besluttede på mødet 08. oktober: 

- At fremsende Ryans notat til Vivian til orientering og evt. 

kommentar. 

- At følge skolens udvikling via skolens hjemmeside og – ikke 

mindst – elevtalsudvikling. 

- At ønske Hou Skole og Børnehus den allerbedste fremtid. 

- At konstatere: Hou Fællesforum har fået svar og dermed 

ikke foretager sig yderligere. 


