
 

  

Tiden flyver af sted, og endnu et skoleår er ved at gå på hæld. Det har været 

et spændende år for os som ny bestyrelse. Vi har afsluttet projekter, der 

allerede var i gang og sat nye projekter i søen. Og vi har afgivet høringssvar 

på politiske tiltag, ændringer og justeringer, der har betydning for vores 

skole.  
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Vi overtog tjansen fra en bestyrelse, der har gjort et 

flot stykke arbejde, og takket være deres store 

engagement, har vi haft et godt fundament at bygge 

videre på.  

 

Skolefolder og mobilkodeks 

En af vores første 

opgaver blev en-

deligt at godken-

de en ”skolefol-

der” – en flot bro-

chure, som skal 

være med til at 

markedsføre vo-

res skole – eller 

som vi siger her 

på stedet ”fortælle vores skole”. 

 

Folderen er godkendt, trykt og klar, og vi håber, at den 

vil bidrage til, at vores skole er et naturligt første valg 

for forældre til kommende skoleelever i Vestervang-

skolens distrikt. 

 

Den tidligere bestyrelse 

arbejdede også på et projekt om 

et mobilkodeks. Dette arbejde 

afsluttede vi i løbet af efteråret, 

og det er der kommet nogle 

flotte mobiltelefonskilte ud af.  

Skiltene kommer til at hænge i 

klasselokalerne. 

 

  

 

Skolens 

værdigrundlag 

fortæller, at elever, 

skole og forældre i et 

forpligtende 

fællesskab arbejder 

for elevernes 

engagement, tryghed 

og læring. 



 
  

Åben Skolegård 

Åben Skolegård er blevet en 

fast tradition på vores sko-

le. Erfaringer fra tidligere år 

har lært os, at det er en god 

ide at holde arrangementet 

inden døre, og det var en 

god beslutning, selvom 

pladsen måske var lidt 

trang. Arrangementet fik 

god omtale i Herning Folke-

blad, som også havde lavet 

en lille billedserie fra dagen. 

 

 

Elevråd og trivselsambassadører 

Vores skole har et fantastisk engageret elevråd, og elevrådsformanden og 

næstformanden deltager i skolebestyrelsens møder. De bidrager med input til 

rigtig mange tiltag på skolen, og de har også taget initiativ til at gentage ”hilse-

på-kampagnen”, som man kan se masser af eksempler på i plakatform på 

gangene.  

 

Trivselsambassadørerne har fortsat arbejdet med at skabe gode rammer for 

eleverne, og de har sørget for, at der nu kommer et skilt på venskabsbænken i 

skolegården. Venskabsbænken er trivselsvennernes mødested, og de er i fuld 

gang i frikvartererne, hvor de sørger for, at alle har mulighed for at få nogen at 

lege med. 

 
 

 



 
  

Økonomi og SFO 

I dette skoleår har vi arbejdet en del med økonomi, og vi har afgivet flere 

høringssvar - senest i forbindelse med budgetlægningen for skoleområdet. 

 

Byrådet har besluttet, at Herning Kommunes fritidshjem skal blive til SFO’er, og 

dermed kommer pasningstilbuddet for skolebørn til at høre ind under 

folkeskolerne. For Vestervangskolen betyder det, at skolen overtager driften af 

en SFO for skolebørnene.  

 

Det har været en spændende proces, som også handler om at finde lokaler til 

formålet.  

 

Bestyrelsesseminar 

I januar tog vi på det årlige skolebestyrelsesseminar med rygsækken fuld af 

gode ideer, som vi skulle arbejde med og tage stilling til.  

 

Det materiale, vi havde at arbejde med, kom dels fra det møde, vi har holdt 

med forældrerepræsentanterne i efteråret og dels fra elever og medarbejdere.  

 

Det var en rigtig spændende weekend, hvor vi arbejdede konstruktivt og 

ihærdigt med en masse godt input. 

 

Tre ting på én aften 

Sidste år bød vi på tirsdagstarteletter i forbindelse med skolebestyrelsesvalget 

og kombinerede det med musikelevernes årlige forårskoncert. Det var så stor en 

succes, at vi gentager konceptet i år, og måske gør vi det igen.  

 

I år er der dog ikke valg til bestyrelsen. I 

stedet har vi fortalt historien om året, 

der er gået, mens børnene leger i hallen, 

og musikeleverne gør klar til deres store, 

flotte koncert.  

 

Tak for et spændende og lærerigt år, og 

tak for samarbejdet med elever, ledelse, 

medarbejdere og forældre her på vores 

skole.  

 

 

På skolebestyrelsens vegne 

 

Mille Elena Andreasen 

skolebestyrelsesformand 


