
Årsberetning 2009/2010 

 

Endnu et skoleår er ved at rinde ud. Både elever, lærere, ledelsen og bestyrelsen har haft 
travlt med mange spændende tiltag på skolen. Følgende årsberetning vil hermed belyse de 
større arbejdsopgaver. 

 

Forældrematematik 

I oktober startede der et hold med forældrematematik på skolen. FVU (Forberedende Voksen 
Undervisning) varetager undervisningen af de forældre, der har tilmeldt sig kurset, som 
strækker sig over 11 aftener. Da kursusforløbet har været godt besat af forældre og været en 
stor succes, gentager FVU endnu et matematikkursus med start i marts. 

 

Trivselsambassadører 

Skolens trivselsambassadører arbejder fortsat med bl.a.  forslag til fritidsaktiviteter til 
forebyggelse af konflikter.  

 

Seksualundervisning 

På bestyrelsesmødet i september og november fremlagde to lærere skolens seksualundervis-
ning. Bestyrelsen ønskede at undersøge, om skolens undervisning lever op til de unge men-
neskers krav, og samtidig have fokus på sundhedsministeriets advarsler om det stigende antal 
kønssygdomme/aborter blandt unge. Det var en fornøjelse at erfare, at skolen er helt ”up to 
date”, og at vores undervisningsmateriale er stort og omfangsrigt. 

 

Skolens værdigrundlag 

Den 27.-28. november var bestyrelsen, en professionel proceskonsulent og hele personale-
gruppen samlet på Laugesens Have for at drøfte Vestervangskolens værdigrundlag. Efter 
mange drøftelser blev konklusionen, at værdiordene: forpligtende fællesskab, engagement, 
tryghed og læring skal være skolens værdier i fremtiden. Personale, elever og forældre skal nu 
arbejde videre med værdigrundlaget, så alle kan få et ejerskab til ovennævnte værdiord. 

 

Skolemad 

I december havde bestyrelsen besøg af MadService Herning, som fortalte om mulighederne 
for skolemadsleverance. Bestyrelsen besluttede efterfølgende at skifte vores skolemadsaftale 
med SuperBest ud med MadService Herning. Bestyrelsen vurderer, at den nye madordning 
fuldt ud lever op til vore krav om sund mad til en fornuftig pris. Den nye skolemadsaftale 
træder i kraft maj 2010. 



Renovering af skolen 

Vestervangskolen har af kommunen fået bevilliget en sum penge til renovering af de fleste af 
skolens toiletter. Dette arbejde er allerede i fuld gang. Også skolens sydgavl får i denne tid en 
tiltrængt renovering. 

 

Skolebestyrelsesvalg 

På forældremøderne i august/september informerede bestyrelsen om det kommende skole-
bestyrelsesvalg den 8. april 2010. Emnet blev desuden drøftet med klasserepræsentanterne 
på vores møde i oktober. Efter denne mundtlige information, uddeling af diverse valgbrochu-
rer samt information på skolens hjemmeside har endnu kun én forælder henvendt sig med 
tilkendegivelse om opstilling på valglisten. Bestyrelsen kunne ønske sig, at engagementet i 
bestyrelsens arbejde var større. 

 

På bestyrelsens vegne 

Kirsten Asfeldt 

Bestyrelsesformand 

Marts 2010 

 

 

 

 

 

 


