
Årsberetning 2015/2016   

 

Endnu et skoleår er ved at være til ende, og det er blevet tid til at se tilbage.  

 

Hvordan kan vi gøre vores gode skole bedre?                                                                                                               

I skoleåret 2015/16 har bestyrelsens arbejde handlet meget om, hvordan vi gør vores gode skole bedre. Vi 

lagde ud med at spørge klasserepræsentanterne på det årlige møde mellem bestyrelse og 

klasserepræsentanter i efteråret, og der kom rigtig mange gode forslag og idéer frem denne aften, som 

bestyrelsen efterfølgende har arbejdet videre med.  

 

Spørgsmålet blev også et tema på bestyrelsens seminar i januar, og med udgangspunkt heri, arbejder 

bestyrelsen netop nu på at etablere en forældrebank og lave et skolegårdsarrangement i september. 

Sidstnævnte, håber vi, bliver en årlig tilbagevendende begivenhed med stor opbakning. 

 

Målet med skolegårdsarrangementet er at skabe en fælles ejerskabsfølelse for vores skole. Som forældre 

ved vi eksempelvis, at der følger forpligtelser med, når vi melder vores børn ind i en sportsklub – som fx at 

bage en kage, vaske trøjer eller lægge bil og chauffør til, når holdet skal til stævne. Det ville være fantastisk, 

hvis denne holdånd også kunne findes omkring skolen, hvor vores børn tilbringer så mange timer af deres 

dag.  

 

Skolebestyrelsens principper 

Skolebestyrelsens formand har været med på Skole og Forældres Videns- og erfaringsseminar. I år har 

foreningen haft fokus på principper og tilsyn med skolens virksomhed. I sammenligning med andre skoler, 

er Vestervangskolen allerede kommet langt i dette arbejde. På Vestervangskolen gennemfører vi årlige 

eftersyn af skolebestyrelsens principper i tæt samarbejde med skolens læreteams. Det er bestyrelsens 

holdning, at det er lærerne, der er eksperterne på området. I år har bestyrelsen desuden udarbejdet et nyt 

princip, nemlig princip for den understøttende undervisning. Skolebestyrelsens principper er tilgængelige 

på skolens hjemmeside.    

 

Evaluering af reform 

Vi er i gang med det andet skoleår efter den nye skolereform trådte i kraft.  

 

På Vestervangskolen har vi søgt om at afkorte skoledagen for vores specialklasser, som har været udfordret 

på de lange skoledage. Og vi har søgt om at afkorte skoledagen for 7. årgang, som i år har haft 

konfirmationsforberedelse i forlængelse af deres skoledag. Begge ansøgninger er blevet godkendt.  

 

Vi afventer nu en afgørelse i de sager fra andre skoler, hvor der er blevet søgt om generel afkortelse af 

skoledagen for alle elever. Derefter evaluerer vi igen.  

 

Trivsel 

På Vestervangskolen kan vi være stolte af den nationale trivselsmåling, som viser, at vores elever generelt 

er glade og tilfredse. 

 



Elevernes trivsel er et fælles ansvar, og skolens super engagererede elevråd har arbejdet intensivt med 

elevernes trivsel. De har gennemført deres egen trivselsundersøgelse, som viste, at mange elever var kede 

af det sprog, der blev brugt eleverne imellem. Det satte elevrådet sig for at gøre noget ved.   

 

I efteråret udskrev elevrådet derfor en konkurrence, hvor alle klasser kunne deltage med en plakat, som 

skulle handle om, hvad sproget betyder for, hvordan man har det på skolen. Elevrådet fik rigtig mange gode 

og flotte bidrag til konkurrencen. Vinderne blev 0. B, og deres bidrag er blevet trykt i flere eksemplarer og 

er nu udstillet flere steder på skolen. Vi arbejder desuden på at få trykt et lille oplag af plakaterne, som 

udbydes til salg ved det kommende skolegårdsarrangement. 

 

Senest har elevrådet sat en kampagne i søen, som også handler om trivsel og fællesskabsfølelse. Der er tale 

om en ”hilse-på-kampagne”, og elevrådet har hængt plakater op over hele skolen, hvor de opfordrer alle til 

blot at sige ”hej”.    

 

Elevrådets næste projekt er en sangkonkurrence, men det bliver formentlig først i det kommende skoleår. 

  

Renovering 

Renovering af skolens hjemkundskabslokale og sløjdlokalet er kommet på budgettet for i år. Sløjdlokalet 

skal laves om til faglokale til faget Håndværk og Design, og håndværkerne går i gang inden længe.  

 

Set med bestyrelsens øjne har det været et godt år. Skolens personale yder en kæmpe indsats, og 

sygefraværet blandt personalet på Vestervangskolen er lavt.  

 

Skoleåret 2015/2016 har været det første år, hvor skolen har haft sin egen SFO for specialklassernes yngste 

elever, andet år med den nye skolereform, og det har i allerhøjeste grad været et år med fokus på trivsel – 

både elevernes trivsel på skolen og skolens trivsel i nærområdet. 

 

Bestyrelsen har sat mange gode projekter i gang, og vi vil fortsætte arbejdet med nye tiltag – eksempelvis 

har vi netop taget fat på en fornyelse af skolens antimobbestrategi. Den skal være med til at sikre vores 

børn den bedst mulige skolegang på Vestervangskolen. 

 

På skolebestyrelsen vegne                                                                                                                                          

Mette L. Jess                                                                                                                                               

skolebestyrelsesformand 

 
 

 


