
 

  

Skoleåret 2020/2021 er allerede godt i gang. Skoleåret 2019/2020 blev et 

meget underligt skoleår, hvor Coronaen satte sine spor. Skolen lukkede ned 

d. 11. marts, og siden da har der været særlige restriktioner og 

retningslinjer. Da også skolens bestyrelse blev ”slået hjem i ludo”, er denne 

årsberetning kommet med forsinkelse. 
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SFO 

Skoleåret begyndte med at vi skulle sige goddag til 

mange nye børn og voksne. Det er mennesker, vi 

kender godt – det er nemlig vores Fritidshjem 1 + 2, 

der er blevet en del af skolen og fremadrettet skal 

tituleres SFO.  

 

Det betyder, at vi nu 

har ansvaret for SFO’en 

både lokalemæssigt og 

ansættelsesmæssigt, 

hvilket har affødt et par 

ekstra ansættelses-

samtaler, da det har vist 

sig, at der heldigvis er flere børn tilmeldt SFO’en, end 

der er kalkuleret med – det er vi super glade for og 

stolte over. Det, at vi som bestyrelse ansætter 

personale, giver en god fornemmelse, når vi udvælger, 

hvem der skal tage hånd om vores børn i deres ”fritid”. 

 

Miljø 

På Vestervangskolen gør vi vores til at bidrage til et 

godt miljø både arbejdsmæssigt og samfundsmæssigt. 

Vi er meget opmærksomme på, at alle har det godt og 

trives med at gå på arbejde og i skole. 

Samfundsmæssigt bidrager vi ved at minimere antallet 

af farveprint og print i det hele taget.  

Elevrådet har også fokus på den miljøvenlige skole. De 

har fokus på flaskepant og trivsel på mange forskellige 

måder.  

 

 

 

 

Skolens 

værdigrundlag 

fortæller, at elever, 

skole og forældre i et 

forpligtende 

fællesskab arbejder 

for elevernes 

engagement, tryghed 

og læring. 



 
  

Fællesskabsstrategi 

I Herning Kommune er der tidligere sat en ny inklusionsstrategi i værk – den 

erstattes af en fællesskabsstrategi, ”Meningsfulde fællesskaber”, som anviser en 

tydelig fælles retning for udvikling af fællesskaber for børn og unge. 

Fælleskabsstrategien rammes ind af fire overskrifter: Fællesskaber, barnet og 

den unges perspektiv, de voksnes rolle og dygtige fagprofessionelle. I de 

kommende år vil vi i fællesskab sætte fokus på og arbejde med de fire 

overskrifter.   

I forbindelse med fælleskabsstrategien har der været forskellige tiltag i forhold 

til skolebestyrelsen og ledelsen på skolen. Vi har bl.a. været på workshop. Her 

var der forskellige stande, hvor vi kunne lære mere om strategien. Herunder 

vigtigheden af at have en god og brugbar sorgplan. I Herning Kommune har 

man valgt at tage udgangspunkt i Vestervangskolens sorgplan. Det, synes vi, er 

en flot anerkendelse. 

Der er også udarbejdet en ny fraværssystematik i Herning Kommune. Her er 

Vestervangskolen også nævnt som en direkte inspiration til, hvordan skolen i 

dagligdagen kan følge systematisk op på elevernes fravær.   

 

Motionsløb  

 

Tusinde tak for den store forældre- og bedsteforældredeltagelse til skolernes 

motionsdag fredag i uge 41. Det er fantastisk at se alle de mennesker, der 

bakker op om vores arrangementer. Det varmer vores hjerter, men det gør også 

eleverne stolte, når de ser deres pårørende bakke op om vores skole og alle 

dens arrangementer – tusinde tak for det. 

 

Antimobbestrategi og strategi for digital dannelse 

Hvert år i oktober har bestyrelsen møde med klassernes klasserepræsentanter. I 

dette skoleår havde vi besøg af Anders Ørskov, som er ansat ved UngHerning. 

Anders fortalte de fremmødte forældre om de unges færden på de sociale 

medier. En færden som kun de færreste forældre kender til. Der blev 

efterfølgende snakket ved bordene, så bestyrelsen fik et godt materiale, der gav 

nogle gode og konstruktive snakke med på det årlige arbejdsseminar i januar 

måned. Materialet skal bruges til at udarbejde en strategi mod digital mobning, 

som skal indgå i skolens antimobbestrategi.  

 

 



 
  

Corona 

 

Som nævnt i indledningen lukkede skolen ned d. 

11. marts pga. Corona. Lærerne, pædagogerne og 

vores børn skulle blive hjemme. Det blev en svær 

tid for mange af skolens elever. De savnede deres 

kammerater – og ja også deres skole. Vi stod alle 

sammen i en ny og ukendt situation og skulle lære 

at holde afstand, vaske hænder og hoste og nyse i 

ærmet.   

 

Efter påskeferien 

åbnede skolen for 0. 

– 5. klasse og 

efterfølgende mødte 

6. – 9. klasse ind. 

Alle sammen til en 

noget anderledes skoledag.  

 

Coronaen gjorde desværre, at mange af de gode 

og traditionsrige aktiviteter på vores skole blev 

aflyst. Det gjaldt både forårskoncerten, 

tirsdagstarteletter, kastanjekaffe og lejrskoler.  

 

 

 

 

Tak for endnu et spændende og lærerigt år, og tak for samarbejdet med elever, 

medarbejdere, forældre og ledelse her på vores skole.  

 

 

På skolebestyrelsens vegne 

 

Mille Elena Andreasen 

skolebestyrelsesformand 


