
 

  

Endnu et skoleår er næsten gået, og vi kan igen se tilbage på et godt skoleår, hvor der 

er sket rigtig mange positive ting på skolen. Meget er blevet gjort færdigt, og meget nyt 

er blevet sat i gang. 
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ÅRSBERETNING 

VESTERVANGSKOLEN 2016/2017  

DET ALLERFØRSTE ÅBEN SKOLEGÅRD-ARRANGEMENT 

På en dejlig sensommerdag i september blev det allerførste Åben 

Skolegård-arrangement afholdt, og det blev en stor succes.  

 

Skolegårdsudvalget, som bestod af forældre, havde rigtig lagt sig i 

selen for at åbne skolen for lokallivet, og medarbejderne bakkede 

fuldt op om dagen og fik alting til at fungere.  

 

Mange forældre, bedsteforældre og flere af skolens naboer 

troppede op, så hele skolen summede ekstra af liv, og stolte 

elever viste deres skole frem for alle, der var mødt frem.  

 

Den dag blev også Forældrebanken 

præsenteret og sat i gang. Siden 

er der mange forældre og 

bedsteforældre, der har registreret 

sig i Forældrebanken, som på sigt 

skal blive et godt arbejdsredskab 

for skolens medarbejdere, når de 

arbejder med ”Den Åbne Skole”.  

 

Vi er glade for at kunne fortælle, at medarbejderne allerede gør 

brug af Forældrebanken. 

 

Skolen er nu prydet med et patchwork-vægtæppe og et stort 

maleri, som minder os om det allerførste Åben Skolegård-

arrangement og om skolens fællesskab  

 

For bestyrelsen er det en stor fornøjelse at opleve den flotte 

opbakning Vestervangskolen får.  

 

RENOVERING AF FAGLOKALER 

Lige før juleferien blev 

renoveringen af madkundskab- og 

håndværk og design-lokalerne 

afsluttet. Resultatet er blevet 

virkelig flot. Det betyder, at vi 

langt hen ad vejen er færdige med 

at renovere faglokalerne, så alle 

nu er tidssvarende.  

 

MERE RENOVERING 

Vestervangskolen har været så heldig at få tildelt 4,6 millioner 

ekstra til renovering af skolen i 2017. Det betyder, at skolegården, 

 

Skolens 

værdigrundlag 

fortæller, at elever, 

skole og forældre i et 

forpligtende 

fællesskab arbejder 

for elevernes 

engagement, tryghed 

og læring. 
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området ud mod Vestergade og indgang C (forhallen) nu får et tiltrængt ansigtsløft. Vi glæder os 

til, at den nye skolegård står færdig.  

 

I bestyrelsen har vi desuden besluttet, at der skal afsættes midler til at renovere skolens 

cykelparkering. 

 

ANTIMOBBESTRATEGI 

Gennem dette skoleår har bestyrelsen arbejdet meget med at forbedre skolens 

antimobbestrategi, for vi syntes, at den trængte til en kærlig hånd. Vi har nu været igennem en 

god proces sammen med både elevrådet, medarbejderne og ledelsen, og vi er enige om, at den 

nye antimobbestrategi skal ose af fællesskabets store betydning for trivslen på skolen.  

 

I arbejdet med strategien har vi inddraget input fra årets forældrerepræsentantmøde, et drop 

mob-kursus og fra skolens medarbejdere. I skrivende stund er processen stadig i gang, men der 

foreligger nu et konkret forslag, som elevrådet og medarbejderne skal præsenteres for, inden vi 

sætter det sidste punktum.  

 

Vi forventer, at vi kan præsentere antimobbestrategien for forældrene i efteråret. 

 

TRIVSEL OG LÆRING 

Skolens elevråd har også været et stort aktiv i dette skoleår. 

Også de har arbejdet med skolens trivsel. Igen i år har de 

udarbejdet en trivselsundersøgelse og lavet hilse-på-

kampagne, så ingen, der kommer inden for skolens mure, er i 

tvivl om, at vi er i et fællesskab, som har betydning for vores 

alles trivsel.  

 

I bestyrelsen ser vi ikke kun med glæde på den gode trivsel på 

skolen. Vi ser også med stor glæde på, at vores børn klarer sig rigtig flot fagligt både i de 

nationale test og ved de afsluttende prøver i 9 klasse. 

 

KOM MED I BESTYRELSEN 

Det kommende skoleår bliver det sidste for bestyrelsen, som vi er sat sammen i dag. To af vores 

medlemmer kan ikke længere sidde i bestyrelsen, fordi deres børn forlader skolen efter 

sommerferien, og derfor skal der nye folk til efter sommerferien 2018.  

 

Vi har et spændende arbejde og et godt samarbejde i bestyrelsen. Vi vil derfor allerede nu 

opfordre skolens forældre til at overveje at stille op til bestyrelsesvalget, som bliver afholdt i det 

kommende skoleår. 

 

TAK FOR I ÅR 

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til medarbejdere og ledelse på vores skole for det gode 

og positive samarbejde, som vi i bestyrelsen oplever, at vi har. Medarbejderne gør en kæmpe 

indsats i arbejdet med vores børns trivsel og faglighed. Vi glæder os til endnu et godt skoleår 

med Åben Skolegård, kastanjekaffe, og andre tiltag med fokus på vores fællesskab på 

Vestervangskolen. 

På bestyrelsens vegne 

Mette Jess 

formand 
 


