
Skolenyt 

 

    
Vestervangskolen, august 2019 

 

Kære forældre på Vestervangskolen 

 

Velkommen til et nyt skoleår - og særligt velkommen til vores nye elever og forældre på 

Vestervangskolen.   

 

Vi er glade for, at I har valgt, at jeres børn skal gå på vores skole. Vi glæder os til at arbejde 

sammen med jer om jeres børn.  

 

 

I tirsdags begyndte 32 nye 

elever i 0. klasse på 

Vestervangskolen. Vejret 

var heldigvis med os, så vi 

kunne samles ved 

flagstangen, hvor flaget 

naturligvis var hejst i 

dagens anledning.  

 

Ligesom de foregående år 

stod 5. klasserne klar med 

flag og bød velkommen til 

0. eleverne og deres 

forældre.  

 

 

 

 

 

  



Åben Skolegård-arrangement 

Som jeg tidligere har fortalt i Skolenyt holder vi i år vores Åben Skolegård-arrangement  

 

fredag den 20. september kl. 14.00 – 16.30. 

 

(Alle elever har mødepligt i det tidsrum). 

 

Formålet med arrangementet er at styrke fællesskabet og elevernes trivsel på skolen og åbne 

skolen for både forældre og vores naboer i lokalområdet.  

 

Den dag vil hele skolen summe af liv og festlighed. Der vil være forskellige aktiviteter og 

konkurrencer, som man kan deltage i, og der vil også være mulighed for at købe lidt mad og 

drikke.  

 

Vi håber selvfølgelig på stor opbakning fra alle skolens forældre.  

 

 

Tilsyn med eleverne fra kl. 8.05 

Der er først tilsyn med elever på skolen fra kl. 8.05 om morgenen. Det betyder, at skolen ikke 

er ansvarlig, hvis der sker noget med et barn inden kl. 8.05. Jeg henstiller derfor til, at 

eleverne først møder kl. 8.05. Dette gælder naturligvis ikke de børn, der har morgenpasning i 

SFO. 

 

 

Trafikregler på skolens p-plads (ved Gl. Skolevej) 

For den gode ordens skyld kommer her en reminder om, hvordan vi skal agere på skolens 

parkeringsplads. 

 

1. Der er ensrettet på p-pladsen, og det er vigtigt at dette bliver overholdt 

2. Når du sætter dit barn af ved skolen om morgenen, skal du sætte ham/hende af på p-

pladsen 

3. Hvis du skal læsse en cykel af bilen, hjælpe børn ud af bilen, hente tasker i 

bagagerummet osv., skal du parkere i de afmærkede båse  

4. Hvis dit barn selv står ud af bilen – altså blot bliver ”sat af” -  kan du holde med bilen i 

kørebanen, men du skal holde til højre, så andre biler kan komme forbi, så der ikke 

dannes trafikprop. 

5. Hold kun på de ”lange stræk” på p-pladsen, ikke i enderne, hvor passagerne er smalle 

6. Parker kun i de afmærkede båse 

 

Jeg vil gerne opfordre kraftigt til, at I overholder færdselsreglerne og de anvisninger, som vi 

har på p-pladsen.  

 

 

SFO 

Den 1. august var første dag i Vestervangskolens SFO. Der er heldigvis mange forældre, der 

har meldt deres børn ind i vores SFO. Derfor har vi opslået en pædagogstilling, så der bliver én 

pædagog mere i SFO`en, end vi havde forventet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fernisering – nuværende 1. b 

Sammen med deres børnehaveklasselærer, Annette, malede nuværende 1. b sidste skoleår et 

fint maleri til skolens kantine. Der blev naturligvis holdt en fornem reception, hvor eleverne 

viste deres maleri frem og spiste is. Maleriet pynter nu i skolens kantine sammen med et 

andet maleri, som klassen lavede tidligere på skoleåret.  

 

 
 

Løbehjul 

Der er rigtig mange elever, som bruger løbehjul som transportmiddel og som leg i skolen. Det 

er dejligt at opleve, at eleverne er aktive og bevæger sig udenfor.  

 

Flere af eleverne har dog oplevet, at deres løbehjul er forsvundet på skolen, når de står i 

skolegården eller i cykel-parkeringen. Det er rigtig ærgerligt, når nogen ikke kender forskel på 

dit og mit, og man mister et løbehjul. Jeg gør opmærksom på, at skolen ikke har en forsikring, 

der dækker løbehjul, som er blevet taget, og som ikke bliver behandlet ordentligt af andre. 

 

De elever, der har løbehjul med i skole, kan indtil videre have dem med ind i klasserne, så de 

ikke forsvinder. Men hvis det griber om sig, og der kommer alt for mange løbehjul med på 

skolen, så vil vi være nødt til at ændre denne aftale.  

 

Flere af vores ældste elever har fået et el-løbehjul, som de bruger til at komme til og fra skole. 

Eleverne må ikke bruge el-løbehjulet på skolens matrikel.  

 

 

Nyt fra skolebestyrelsen 

Skolebestyrelsen holder sit første møde i dette skoleår mandag den 26. august, og onsdag den 

9. oktober kl. 19.00 inviterer skolebestyrelsen klassernes klasserepræsentanter til møde på 

skolen.  

 

Jeg ønsker os alle et godt skoleår.  

 



Med venlig hilsen 

Dorte Georgsen 

skoleleder 


