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Vestervangskolen, april 2020 

 

 

Kære forældre på Vestervangskolen 

 

Den sidste tid har stået i Coronaens tegn. Modsat foråret på skolen tidligere år, så har her 

været meget stille. Men nu er her liv igen, og det er dejligt at se børnene igen.  

 

Nedlukning og genåbning 

 

Det gik stærk med at lukke skolen ned, og det er 

gået stærkt med at åbne skolen. Vi valgte at åbne 

i fire etaper. Først de yngste specialklasser, så 0.–

1. klasse og de ældste specialklasser. I fredags 

bød vi velkommen til 2. og 3. klasserne, og i 

mandags var det så 4. og 5. klassernes tur. Vi har 

været utrolig heldige med det dejlige vejr. Det ser 

heldigvis ud til, at det fortsætter lidt endnu.  

 

Jeres børn har været rigtig gode til at komme i 

skole igen. Vi kan se og høre, at der er talt om 

afstand, nys og host i ærmet og håndvask i 

hjemmene. Tak for det.  

 

Vi har taget mange 

forholdsregler i 

specialklasserne og i 0. 

– 5. klasse. Der er 

afstandsstreger på 

gulvene, skilte på 

væggene, der er fordelt udearealer, og eleverne sidder med to 

meters afstand. Morgen-SFO’en er flyttet udenfor, og flere klasser er 

opløst og eleverne fordelt på hold i stedet.  

 

Der er også lavet legegrupper. Jeg håber, at I vil hjælpe med at 

holde fast i legegrupperne og støtte op om, at jeres børn leger med 

de børn, som de er i legegruppe med – også i fritiden.  

 

Som sagt har vi taget mange forholdsregler, men vi skal også huske, 

at børn er børn, og de vil komme til bryde reglerne om håndvask, 

afstand og nys og host i ærmet.  

 

På skolen vil vi naturligvis være opmærksomme og finde den gode 

vej, så eleverne ikke oplever, at bliver irettesat hele tiden.  
 

  



Det har været et større logistisk arbejde at åbne skolen. Der kom hele tiden nye retningslinjer, 

som vi skulle forholde os til. Derfor var vi også nødt til at ændre i vores genåbningsplan.  

Jeg vil gerne sige jer tusind tak for alle de venlige og opmuntrende beskeder, som både 

personalet og jeg har fået. Det har været dejligt at opleve, at I bakker op og anerkender, at vi 

står i en hel ny situation igen igen.  

 

Det er jo ikke alle vores elever, der er i skole nu. Vi savner dem, der ikke er her, og vi glæder 

os til, at vi kan åbne skolen helt op. Foreløbig er der en deadline, der hedder 10. maj. Det er 

spændende, hvad vores statsminister, Mette Frederiksen, tænker om skolerne til den tid.  

 

Som flere af jer ved, så er 9. klassernes eksamen aflyst i år. Det 

bliver i stedet deres tredje og sidste standpunktskarakter, som 

gives sidst på skoleåret, der kommer til at fremgå af 

eksamensbeviset. 9.klasserne skal naturligvis ikke snydes for at 

holde en festlig sidste skoledag og dimissionsfest. Datoen for 

sidste skoledag ændres, men vi holder indtil videre fast i 

dimissionsfesten. Så må vi se, hvordan verden ser ud til den tid.  

 

 

Valgfag til elever i kommende 7. klasse 

 

Sidste sommer blev et bredt flertal af Folketingets partier enige 

om at styrke de praktiske og musiske fag i de ældste klasser.  

Aftalen betyder blandt andet, at det er blevet obligatorisk i udskolingen at have et 

praktisk/musisk valgfag, som skal afsluttes med en prøve i 8. klasse.  

 

For de obligatoriske praktiske/musiske valgfag gælder: 

- Eleverne tilbydes håndværk og design, billedkunst, madkundskab og musik 

- De fire praktiske/musiske valgfag er toårige 

- Eleverne skal have mindst ét af de fire valgfag i 7. – 8. klasse 

- De obligatoriske valgfag skal afsluttes med en prøve i 8. klasse 

Den første prøve i valgfagene vil finde sted i sommeren 2021. Det er de elever, der går i 7. 

klasse nu, der skal til prøve i 2021. 

 

Valgfagsfolderne er sendt ud til eleverne i 6.og 8. klasse.  

 

 

Afkortning af skoledagen for 4. – 9. klasse og i specialklasserne 

 

Jeg har tidligere orienteret i Skolenyt om bestyrelsens ansøgning vedr. afkortning af 

skoledagen for 4. – 9. klasse og i specialklasserne. På Vestervangskolen er ansøgningerne 

imødekommet. Det betyder, at elever i 5. og 6. klasse ikke har lektiecafé i det kommende 

skoleår. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Dorte Georgsen 

skoleleder 

 


