
Årsberetning 2014/2015 

 

Et skoleår nærmer sig sin afslutning, og det er tid til at gøre status. 

 

Skoleåret 2014/2015 blev det første med en ny skolereform, en ny overenskomst for lærerne 

og en næsten helt ny skolebestyrelse nu med repræsentanter for erhvervslivet og 

uddannelsessektoren. 

 

I skolebestyrelsen har vi arbejdet meget med skolebestyrelsens principper. Vi har revideret 

dem alle, og vi har udarbejdet et nyt princip om den åbne skole.  

 

Vi har også arbejdet en del med skolens kvalitetsrapport, som fra næste skoleår får et nyt 

punkt, der handler om trivsel. Tilføjelsen sker som følge af, at der er blevet indført nationale 

trivselsmålinger.  

 

Også skolens elevråd har haft fokus på trivsel i dette skoleår. Elevrådet har gennemført sin 

egen trivselsmåling, som retter sig mod sproget blandt eleverne. Elevrådet har fremlagt 

resultatet for skolebestyrelsen og vil arbejde videre med trivslen i forhold til elevernes sprog. 

 

Desuden har skolens trivselsambassadører gennemført et stort trivselsarrangement blandt de 

større elever. Et arrangement som handlede om de problemer, man ofte udsættes for som 

ung, og hvordan man tackler dem.  

 

Som følge af skolereformen blev et lokale renoveret til det nye fag håndværk og design. Vi 

håber, at også det gamle sløjdlokale bliver renoveret og indrettet til dette fag.  

 

Der er også indrettet tre forberedelseslokaler med arbejdspladser til alle skolens lærere. 

 

Også uden for skolens bygninger er der sket forandringer. Skolen har fået en cykelbane uden 

for hallen, og den bliver flittigt brugt.  

 

Som noget af det seneste er skolens hjemmeside blevet fornyet og markant forbedret. 

Fremover vil hjemmesiden i større grad afspejle livet på Vestervangskolen.  

 

På grund af skolereformen og den nye lov om lærernes arbejdstid har skoleåret 2014/2015 

været præget af megen forandring og fornyelse. Der har været tale om store udfordringer, 

som både medarbejdere og ledelse håndteret på en rigtig god måde - og det giver et godt 

afsæt for udvikling i det kommende skoleår. 

 

På skolebestyrelsens vegne 
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