
Årsberetning 2010/2011 

 

Endnu et skoleår nærmer sig sin afslutning. Bestyrelsen, ledelsen, lærere og elever har haft travlt 
med mange spændende tiltag på skolen. Følgende årsberetning vil hermed belyse de større 
arbejdsopgaver. 

Ny bestyrelse 

Den 8. april 2010 havde Vestervangskolen opstillingsmøde til den nye bestyrelse. Med godt 500 
elever på skolen burde det ikke være noget problem at samle en større skare af forældre, der ville 
stille op. Derfor var det en skuffelse, at vi kun var 15 personer samlet denne aften - inkl. den 
afgående bestyrelse. Det lykkedes dog at finde forældre nok til den nye bestyrelse. Tak til jer, der 
stillede op, og tillykke med valget. 

Skolens værdigrundlag 

På forældremøderne i august/september 2010 havde bestyrelsen et indlæg om vores nye værdiord: 
Tryghed, engagement, læring. I halvandet år har bestyrelsen, ledelsen, lærere og elever løbende 
arbejdet med værdiordene og implementering af disse. Skolen er nu ved at lægge sidste hånd på 
processen i form af videoklip med interview af forældre/elever. Værdiordene findes på skolens 
hjemmeside inkl. undertekster ved klik på hver af de tre ord. Nu skal vi alle tage værdiordene til os 
og bruge dem i dagligdagen på skolen. 

Trivselsambassadører 

Skolens trivselsambassadører arbejder fortsat med bl.a. forslag til fritidsaktiviteter til forebyggelse 
af konflikter. Ovennævnte har udarbejdet en brochure til brug i indskolingen. Et udvidet 
brochuremateriale er undervejs, så alle årgange i fremtiden vil kunne hente inspiration til aktiviteter. 
Trivselsambassadørerne har fået deres eget punkt på skolens hjemmeside. 

Ta’ pulsen 

I uge 41 havde skolen en motion- og sundhedsuge. I uge 10 var der motions-projekt som led i den 
faglige undervisning. Skolen er ved at udarbejde en bevægelses- og kostpolitik. Bestyrelsen vil 
være med i slutfasen. Tirsdag den 26. april 2011 vil foredragsholder Frede Bräuner holde et indlæg 
om sammenhængen mellem kost, indlæringsevne og adfærd. 

Bestyrelsen vil i marts evaluere Ta’ pulsen-projektet og se på mængden af ikke fag-faglige dage, 
der erstatter elevernes normale faglige undervisning. 

Bestyrelses seminar 

I januar 2011 var bestyrelsen og ledelsen samlet til et to dages-seminar på Laugesens Have. Da 5 ud 
af 7 forældrevalgte er nye i bestyrelsen, vægtede vi det højt at gennemgå offentlige forkortelser og 
organisation. Megen tid blev brugt på værdigrundlaget, herunder blev tilbagemeldinger fra 
forældremøderne i august/september evalueret, hvor netop værdi- ordene blev fremlagt og drøftet. 
Bestyrelsen arbejdede med skolens profilering via hjemmesiden og ser frem til, at hjemmesiden 
snart skifter til SkoleIntra. Erfaringen fra andre skoler viser, at kommunikationen mellem 
skole/forældre/elever lettes betydeligt. 



Skolekabalen 

I det forgangne år har Herning Kommune foretaget en stor skolerokade. For Vestervangskolen 
betyder dette, at vores nuværende specialklasser fra 0.-3. årgang udvides til og med 10. årgang. 
Antallet af elever i specialklasserne vil således blive ca. 70 elever inkl. de 15 elever, der allerede 
går på skolen. Lærerstaben vil i den forbindelse skulle udvides med ca. 10-15 nye medarbejdere. 
Desuden oprettes en special-SFO i tilknytning til specialklasserne. Fra 1. april ombygges skolen, så 
klasselokalerne er klar i august 2011 til de nye elever og lærere.  

Budget 

I 2010/2011 har Herning Kommune i samarbejde med folkeskolerne skulle bringe balance i 
budgettet. Det har medført en betydelig besparelse på folkeskoleområdet. 
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