
Årsberetning 2013/2014 

 

Der er forår i luften allerede her i april, det er dejligt at se hvordan renoveringen af skolegården 

mod syd har været med til at give eleverne endnu et godt sted at være i frikvarteret.  

 

Renovering: 

I år er skolegården også fri for stilladser og andre materialer, som indskrænkede udenomspladsen 

betydeligt inden sommerferien 2013. Taget på bygningen med lærerværelset og mellemtrinnet er 

færdiggjort.  

Ventilations systemet er nu udskiftet, dette gav større udfordringer end først ventet, tidsplanerne 

holdt ikke helt. Det er med stor tak til alle klasser, som har flyttet rundt i larm, støv og skidt. Andre 

klasser måtte ændre lidt på traditionerne i julemåneden, der var ikke pyntet op som der plejer. Vi 

håber alle er tilfredse med nye lofter og bedre luft i klasse lokalerne. 

 

Vores nye skoleleder og nye lærer. 

Vi har med glæde budt vores nye skoleleder velkommen, Dorte Georgsen startede på 

Vestervangsskolen pr. 1. September 2013. Vi bød også velkommen til nye lærer i dette skoleår.  

 

Den gamle skolegård: 

Vi var i foråret 2013 sammen med Molevitten om indsendelsen af vores bud på hvorfor 

Vestervangsskolen skulle være den skole der havde brug for en gennemgribende renovering ved 

RealDania-fonden. Desværre blev vi ikke udvalgt. Den eneste forandring som er sket, er da 

stormen ”Bodil” rasede og en af de gamle kastanje træer efterfølgende måtte fjernes. 

 

Konflikten/ Skolereformen: 

Foråret blev kaotisk på sin helt egen måde da vi oplevede, hvordan en lærer konflikt sætter en 

stopper for den almindelige hverdag både på skolen, men også for alle forældrene, der pludselig 

skulle forholde sig til at børnene var hjemme eller delvis i skole.  

 

Efter sommerferien var konflikten blevet udskiftet med en mere spændende og ny opgave. Den 

nye skolereform. Informationerne var mange og til tider ikke tilstrækkelige og konkrete nok fra 

politikkernes side. Skolens ledelse og lærerstaben har gjort et kæmpe stykke arbejde for at finde 

de bedste løsninger på opgaver en skolereform medfører. Det har været en nødvendighed at 

bryde det ned i mindre stykker/dele, for at holde overblikket. Vi har i skolebestyrelsen også fået 

kendskab til og en bedre forståelse for hvilket arbejde der ligger i at få dette løst, så vores børn får 

en rigtig god hverdag på Vestervang efter sommerferien 2014. 

 

På bestyrelsens vegne 

Rikke Møller 

Bestyrelses formand. 

April 2013. 

 

 


