
Årsberetning 2008/2009. 

 

Endnu et skoleår er ved at rinde ud. Både elever, lærere, ledelsen og bestyrelsen har haft 
travlt med mange spændende tiltag på skolen. Det vil være en for tidskrævende opgave at 
beskrive de mange igangværende og afsluttede projekter. Følgende årsberetning vil således 
kun belyse de størrere arbejdsopgaver. 

Skolemad. 

I april 2008 fik Vestervangskolen en længe ventet madordning. Forældregruppen i 
bestyrelsen har stået for projektet – et tidskrævende arbejde, der har fyldt meget på vores 
bestyrelsesmøder. 

Ordningen kører uden problemer. Både bestilling, betaling, levering og madens kvalitet har 
levet optil vore forventninger. Hidtil har vi haft ca. 50 daglige brugere af skolemadsordningen. 
Det lave brugerantal har desværre forårsaget at bestyrelsen i det forgangne år har måttet 
sætte prisen pr. måltid op. Vi håber og tror dog på at skolens elever i fremtiden vil benytte sig 
af tilbuddet, så ordningen fortsat kan bestå. 

Skolefravær. 

På forældremøderne i august/september 2008 havde bestyrelsen et indlæg omkring 
”skolefravær”. Der er desværre en stigende tendens til at elever holder fri udenfor skolernes 
ferie. Undervisningsministeriet ser med bekymring på, at antallet af elever med over 20 dages 
fravær vokser, og her på skolen vil vi bakke op om at ”skolefraværet” reduceres. I Kvartalets 
Gang” – juni 2009 vil bestyrelsen følge op på sagen. 

Forhåbentlig vil bestyrelsen her kunne konstatere at både elever og deres forældre i dette 
skoleår overvejende har holdt fri inden for skoleferien. Skolen vil hermed bedre kunne 
overholde den undervisningspligt, som er blevet den overdraget fra forældrene. 

Legevagtsordning. 

I september 2008 fik Vestervangskolen en legepatrulje. Ca 15 elever fra 6.-9. klasse har 
frivilligt stillet deres fritid i 10 pausen til rådighed. Eleverne har været på kursus i Rødekro, 
sammen med to lærere, der er tovholdere på projektet. Iført legepatruljeuniform og 
spændende legerekvisitter igangsætter eleverne aktiviteter for de mindste årgange – så ingen 
går alene i frikvarteret. Legepatrulje konceptet er en stor succes på skolen og fortsætter 
fremover. 

Trivselsambassadører. 

På vores store forældremøde med klasserepræsentanterne i oktober 2008 diskuterede vi 
emnet ”trivselsambassadører”. Her på skolen skal vi finde 2 forældre fra indskolingen, 
mellemtrinnet og overbygningen. Disse skal sammen med et bestyrelsesmedlem der er 
tovholder på projektet – danne en forældregruppe. Denne vil sidde som et udvalg under 
bestyrelsen og komme med idéer til bedre trivsel på skolen. Flere forældre har meldt sig som 
interesserede på projektet. Trivsel på skolen er med til at højne elevernes selvværd og danne 
grobund for en god og tryg skolegang. 



Samarbejdsaftale. 

I efteråret 2008 udarbejdede bestyrelsen en samarbejdsaftale for ”elever med en kronisk 
medicinsk sygdom”. Skolelægen var med i den afsluttende beslutningsfase. Samarbejdsaftalen 
skal ses som et arbejdsredskab, der er med til at skabe mere tryghed for eleven, dennes 
forældre og lærerne i dagligdagen. Elever med en kronisk medicinsk sygdom udfylder 
sammen med skolens kontakt person for eleven – typisk klasselæreren – en elevjournal. 
Denne beskriver hvordan eleven bedst hjælpes i skolen. Samarbejdsaftalen er at finde på 
skolens hjemmeside. 

Personalenyt. 

I januar 2009 fik vi en ny pædagogisk afdelingsleder. Tine Klarskov Mossin kommer fra 
Silkeborg, hvor hun har været koordinator for overbygningen på Frisholm skole. Bestyrelsen 
byder Tine velkommen på Vestervangskolen, hvor vi allerede på vore møder har nydt godt af 
hendes pædagogiske kompetencer.  

Skolens målsætning. 

I januar 2009 afholdte bestyrelsen vores årlige weekendseminar. Her drøftede vi skolens 
målsætning. Bestyrelsen ønsker, at den i samarbejde med skolens ansatte og elever, skal 
overskueliggøre målsætningen. Dette skal gøres via 5-6 ord eller sætninger, der hver især skal 
repræsentere skolens værdigrundlag. I den kommende tid skal vi således alle arbejde med 
målsætningen. 

Skolens hjemmeside. 

I løbet af dette skoleår har vi fået en ny hjemmeside. Her kan man med støre overskuelighed 
indhente mange flere informationer om skolen end tidligere. På sigt vil hjemmesiden blive 
prydet med billeder fra skolens lokaler samt elevaktiviteter. Med den nye profil vil skolen 
informere om nye tiltag og visioner. Dette skal gerne få den positive effekt at også fremtidige 
elever og deres forældre netop vælger vores gode og yderst velfungerende skole. 

 

Til sidst vil vi sige tak for endnu et spændende år på skolen. Vi kan alle være tilfredse med den 
store arbejdsindsats, som hen over året er blevet lagt for dagen. De mange projekter beviser 
at Vestervangskolen er et uddannelsessted i konstant udvikling, hvor vi alle fremadrettet 
arbejder hen imod en endnu bedre skole. 

 

På bestyrelsens vegne 

Kirsten Asfeldt 

Bestyrelsesformand 

Marts 2009 


