
Skolenyt 

    
Vestervangskolen, marts 2020 

 

 

Kære forældre på Vestervangskolen 

 

Foråret er lige om hjørnet, og på Vestervangskolen betyder det skolefester, forårskoncert og 

legende børn i solen, når den indimellem får magt over regnen.  

 

Eleverne i 4.–6. klasse og valgfagsholdet har lavet forårsfår- og lam.  

De pynter på gangen i de ældste elevers fællesareal 

og på administrationsgangen. Flere af dem har  

sneget sig ind i dette Skolenyt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdags-tarteletter, årsberetning og forårskoncert 

Sæt et stort X i kalenderen tirsdag den 31. marts.  

Skolen og skolens bestyrelse gentager succesen fra de 

seneste to år og inviterer alle elever, søskende og forældre 

på tirsdags-tarteletter.  

 

Aftenens program: 

 

17.45 Vi serverer tirsdags-tarteletter i kantinen 

 

18.30 Formanden for skolebestyrelsen fremlægger 

årsberetningen for forældrene 

 

 Der er åben hal for elever og søskende 

 

19.00 Forårskoncert i hallen 

 

  



Jeg håber, at I igen møder talstærkt op - både til tarteletter, skolebestyrelsens årsberetning og 

forårskoncerten.  

 

Det er naturligvis helt i orden kun at nøjes med at spise tarteletter eller opleve 

forårskoncerten. 😊 

 

Af hensyn til køkkenet er det nødvendigt at tilmelde sig til spisningen. Det er ikke nødvendigt 

at tilmelde sig til koncerten.  

 

 

Brugertilfredshedsundersøgelse 

 

Danmarks Statistik gennemfører i den 

kommende tid en national 

brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre 

til elever i folkeskoler og SFO.  

 

Via e-boks får 300 forældre på 

Vestervangskolen et informationsbrev om 

undersøgelsen. De forældre, der har børn  

i 0.– 3. klasse, får spørgsmål både om skole og 

SFO. 

 

Spørgsmålene vil handle om undervisning, trivsel og samarbejdet mellem skole og hjem.  

 

 

Covid-19 

 

Situationen vedr. Corona udvikler sig hurtigt. På skolen har vi hængt Sundhedsstyrelsens 

hygiejneråd op i klasserne, og vi har bestilt håndsprit til lokalerne. Vi taler med eleverne om, 

hvordan de kan have en god håndhygiejne.  

 

I er naturligvis velkomne til at give jeres børn en lille flaske håndsprit med i tasken. 

 

Her er et link til en lille film, som man med fordel kan se sammen med sine børn.  

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Film-til-boern-og-foraeldre-giver-raad-om-at-tale-
om-ny-coronavirus 
 

 

Afkortning af skoleugen 

 

I forbindelse med justering af 

skolereformen fik skolerne i januar 2019 

mulighed for at afkorte skoleugen for 

eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen 

ved at konvertere understøttende 

undervisning (USU) og lektiecafé til 

fagtimer med to lærere.  

 

Det er skolebestyrelsen og skolelederen, 

der indstiller til dette.  
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I dette skoleår besluttede skolebestyrelsen 

at søge om at afkorte skoledagen i 4., 7., 8. 

og 9. klasse. Alle ansøgninger blev godkendt 

af Børne- og Familieudvalget i Herning 

Kommune.  

 

I seneste bestyrelsesmøde drøftede 

skolebestyrelsen igen afkortning af 

skoleugen. 

 

Bestyrelsen besluttede sig for at indstille til, 

at skoledagen afkortes mest muligt i  

 

4. – 9. klasse i hovedskolen. Dette vil betyde, at klasserne ikke har lektiecafé næste skoleår, 

ligesom det vil betyde, at den frivillige musik i 4. – 6. klasse kommer til at ligge uden for 

skoletiden.  

 

Bestyrelsen har også besluttet sig for at ansøge Børne- og Familieudvalget om at afkorte 

skoledagen i specialklasserne. 

 

 

Elevfravær 

 

Den nye bekendtgørelse om elevfravær er nu gældende. På Vestervangskolen har vi tilpasset 

den procedure, som vi har haft de seneste år, så den er i overensstemmelse med 

bekendtgørelsen. 

 

Det er vigtigt, at I skriver til klasselæreren senest inden kl. 8.00 den dag, jeres barn er syg 

eller af anden grund ikke kommer i skole. 

 

Alle 200 skoledage tæller. Derfor gælder følgende i hovedskolen: 

 

Kontakt mellem skolen og hjemmet: 

 

1. Forældrene giver besked i Aula til klasselærer og SFO ved første fraværsdag.  

 

2. Ved ønske om ekstraordinær fritagelse fra undervisningen kan klasselæreren i særlige 

tilfælde give fri en dag. Ved mere end en dags fritagelse anmoder forældrene én i 

skoleledelsen om frihed.  

 

3. Hvis en elev er fraværende, uden at der er givet besked fra hjemmet, kontakter 

klasselæreren hurtigst muligt hjemmet 

 

Såfremt en elev har ulovligt fravær i et kvartal på 15 % eller derover, har 

skoleledelsen pligt til at underrette kommunalbestyrelsen. 

 

 

 

 

  



 

Vi benytter følgende registreringer: 

 

• Sygdom 

Bruges ved al form for sygdom.  

 

• Lovligt fravær 

Bruges ved fravær én dag bevilget af klasselæreren eller ved ekstraordinær frihed i 

mere end én dag bevilget af en i skoleledelsen.  

 

Tilladelsen sker på grundlag af en konkret vurdering. 

 

• Ulovligt fravær 

Bruges når forældrene ikke har orienteret om elevens fravær.  

 

Hvis forældrene på et senere tidspunkt oplyser om årsagen til fraværet, kan 

registreringen ændres til lovligt fravær eller sygdom afhængig af årsagen til fraværet.  

 

Har en elev 10 % ulovligt fravær i et kvartal orienteres elevens forældre om 

konsekvenserne ved 15 % ulovligt fravær. 

 

• Skoleledelsen kan vurdere, at fraværet er ulovligt, selvom forældrene har givet besked 

om fraværet. Dette sker, hvis fraværet har en anselig negativ betydning for elevens 

tilegnelse af det faglige stof og sociale relationer. 

 

Sådan følger vi op på fraværet: 

 

1. Den første hverdag i hvert kvartal, som er en skoledag, udskrives fraværslister på 

elever, der har mere end 10 % fravær i det seneste kvartal. 

 

2. Ved fravær mellem 10 % og 15 % kontakter klasselæreren forældrene via en besked i 

Aula vedr. det høje fravær. Fraværsprocenten fremgår af beskeden. Klasselærer 

vurderer i samarbejde med skoleledelsen, om der er tale om bekymrende fravær. 

 

3. Ved fravær over 15 % kontakter ledelsen hjemmet via besked i Aula. 

Fraværsprocenten fremgår af beskeden. Klasselærer vurderer i samarbejde med 

skoleledelsen om der er tale om bekymrende fravær.  

 

Ved bekymrende fravær indkaldes til et netværksmøde, hvor Center for Børn og 

Forebyggelse deltager.     

 

  

Kastanjekaffe 

 

Vi inviterer igen til kaffe og te under 

kastanjetræet. Mød os fra ledelsen 

og hinanden til en uformel snak om 

løst og fast onsdag den 18. marts 

kl. 8.00 – 8.30. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dorte Georgsen 

skoleleder 

 


