
 

  

Skoleårets afslutning nærmer sig. Igen er det blevet tid til et tilbageblik på et godt og 

begivenhedsrigt år. Skolebestyrelsen har haft hænderne i mange aktiviteter og 

projekter i årets løb. Det har været spændende at følge renoveringen af udearealerne, 

og inden længe er scenen sat til et nyt skoleår.  
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Åben skolegård 

Skoleåret 2017/18 blev skudt i gang med et forrygende åben 

skolegård-arrangement. Det er en årligt tilbagevendende 

begivenhed, som løber af stablen den tredje fredag i september - 

og i år blev det holdt for anden gang.  

 

Vejret viste sig fra sin allerbedste 

side, og der var højt solskin hele 

dagen. Næsten da. For fem 

minutter før festlighederne gik i 

gang, åbnede himlen sig, og 

regnen stod i kaskader ned over 

alle de flotte boder i skolegården. 

Al pynten druknede i regn.  

 

Det lader man sig dog ikke sådan slå ud af på Vestervangskolen, 

for ”her er alle muligheder åbne”, som vi siger i Herning. I al hast 

blev arrangementet rykket inden for i hallen, og der blev budt 

velkommen, mens regnen stilnede af udenfor.  

 

Alt det våde til trods, blev dagen 

en stor succes med rigtig mange 

besøgende og et godt salg i 

boderne. Lidt solskin blev det 

også til.  

 

 

 

Som det er besluttet i skolebestyrelsen, går overskuddet fra salget 

i boderne altid til aktiviteter, der skal være med til at styrke 

fællesskabet på skolen.  

 

Antimobbestrategi 

Også skolens nye antimobbestrategi så dagens lys i begyndelsen 

af dette skoleår. Strategien er blevet til i samarbejde mellem 

elevrådet, medarbejderne, ledelsen og skolebestyrelsen.  

 

I begyndelsen af skoleåret inviterede bestyrelsen til 

forældremøde, og antimobbestrategien blev præsentereret, så den 

kunne tages i brug. Den blev godt modtaget og er nu tilgængelig 

for alle fra skolens hjemmeside under afsnittet trivsel.  

 

 

 

 

 

Skolens 

værdigrundlag 

fortæller, at elever, 

skole og forældre i et 

forpligtende 

fællesskab arbejder 

for elevernes 

engagement, tryghed 

og læring. 



 
  

Renovering 

I oktober blev det første spadestik taget til en ny skolegård og et nyt og spændende område ud 

mod Vestergade med plads til alt det, skolen gerne vil. Der var besøg af borgmesteren i dagens 

anledning, og sammen med elevrådsformand og næstformand i elevrådet tog han det første 

spadestik til alt det nye. Borgmesteren holdt tale, det gjorde skolebestyrelses- og 

elevrådsformanden også, og der blev viftet med flag og spist kageskoler med slik på.  

 

Siden efteråret har intet været, som det plejer i den store skolegård. Store maskiner har 

rumsteret, indgange og adgange har været spærret på skift, og selvfølgelig var der et vandrør 

og en varmeledning, der kom lidt i vejen.  

 

Det er ikke uden udfordringer at renovere en skole, hvor så 

mange børn og voksne har sin daglige gang, men alle har 

alligevel fundet sin vej i det, og det ser ud til, at det ender med 

at være hele besværet værd. Allerede nu kan vi glæde os over, 

at det gamle træ ved cykelparkeringen har fået nyt liv, efter 

det tog skade af en brand for et par år siden. Nu står stubben 

som en flot udskåret skulptur 

af to glade skolebørn. 

Cykelparkeringen er blevet fornyet og overdækket, og indgang 

C – skolens forhal – har fået nye fliser på væggene og et stort 

vindue helt til gulvet. Nu kan man kan se ind på juletræet 

udefra i december, og hele året kan man se ud i den nye 

skolegård med det gamle kastanjetræ.  

 

 

 



 
  

Skolebod 

I året, der snart er gået, har skolebestyrelsen også haft fornøjelsen af at være med til at 

etablere en ”snack-bod”. Det har længe været et ønske blandt eleverne, og boden er lavet 

sådan, at 8. årgang står for indkøb og salg i boden, og overskuddet går til deres lejrskole i 9. 

klasse.  

 

Kodeks for mobiltelefoner og sociale medier 

I dette skoleår kom der et ønske fra Herning Kommune om, at skolens skulle udarbejde et 

kodeks for brugen af mobiltelefoner og digitale medier. Også her arbejder bestyrelsen sammen 

med skolens ledelse for at finde den rigtige vej. Det handler om at få etableret nogle guidelines 

for at undgå uheldige situationer på de sociale medier. 

 

Skolefolder 

Selvom der allerede er sket rigtig meget i dette skoleår, så er ikke alle opgaver afsluttet - 

endnu. Vi arbejder for tiden på en folder om Vestervangskolen, som skal fortælle det lille ekstra, 

som Vestervangskolen kan og være med til at markedsføre Vestervangskolen i lokalsamfundet.  

 

Ny skolebestyrelse 

Dette skoleår er det sidste for skolebestyrelsen, som den ser 

ud i dag. Den 20. marts blev der holdt valgmøde i skolens 

kantine, hvor der blev serveret tarteletter for børn og voksne 

før valgmødet, og aftenen blev rundet af i hallen med en 

forårskoncert, hvor 100 elever optrådte med musik og sang. 

Der blev spist næsten 400 tarteletter denne aften, og der blev 

dannet en ny skolebestyrelse.  

 

Tak for et godt samarbejde  

Det har på alle måder været berigende at sidde i skolebestyrelsen i de år, der nu er gået. Derfor 

vil vi slutte af med at sige et stort tak til medarbejdere og ledelse for et suverænt samarbejde - 

og sidst, men ikke mindst, tak til skolens aktive og engagerede elevråd. Der er ingen tvivl om, 

at Vestervangskolen har et elevråd, man kan være stolt af. 

 

Vi ønsker held og lykke til den nye bestyrelse. Må den kommende valgperiode blive lige så 

spændende, som den vi er i gang med at afslutte. 

 

På skolebestyrelsens vegne 

 

Mette Jess 

formand 

 


