
Skolenyt 

    
 

 

Vestervangskolen, december 2019 

 

 

Kære forældre på Vestervangskolen 

 

 

Det’ sørme, det’ sandt, december. Julen og dermed 

juleferien banker på døren, og snart skriver vi 

2020. Tiden flyver afsted. 

 

Fredag den 29. november var skolen fuld af jul. Det 

var juleklippedag, og det er dejligt, at så mange 

forældre mødte op for at være med til at lave 

juleklip og julehygge med børnene. Det var en 

festlig dag med julemusik, Luciaoptog, julekantine 

og kastanjekaffe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste skoledag før jul 

Fredag den 20. december er 

den sidste skoledag før jul. 

Eleverne møder kl. 8.15, som 

de plejer, og alle har fri kl. 

14.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programmet for den 20. december ser sådan ud: 

SPA, SPB, SPC og 0.-5. årgang starter i klasserne kl. 8.15 og går i kirke kl. 11.00. De er 

tilbage på skolen kl. ca. 12.30, hvorefter de er i klasserne til kl. 13.30, hvor alle mødes i 

hallen.  

 

SPD, SPE, SPF, SPG og 6.–9. årgang er i klasserne kl. 8.15 og går i kirke kl. 12.15. Eleverne 

kommer tilbage til skolen og deltager i den fælles afslutning i hallen kl. 13.30. 

 

Traditionen tro runder vi dagen af i hallen kl. 13.30, hvor vi kårer vinderen af årets 

julekalenderquiz og synger julesange. Elevrådet vil også ønske glædelig jul. Forældre er 

velkomne i hallen kl. 13.30, når vi siger farvel og glædelig jul og godt nytår til hinanden.  

 

Første skoledag efter juleferien er torsdag den 2. januar 2020. Alle møder kl. 8.15. 

 

 

Kastanjekaffe 

Fredag den 10. januar kl. 8.00 byder vi igen på kastanjekaffe i skolegården.  

 

 

Tirsdagstarteletter, årsberetning og forårskoncert 

Bestyrelsen og skolen inviterer alle elever, søskende og forældre til tirsdagstarteletter tirsdag 

den 31. marts kl. 17.30. Sæt allerede nu X i kalenderen.  

 

Aftenens program: 

17.30 Tirsdagstarteletter 

18.15 Formanden for skolebestyrelsen fremlægger årsberetningen for forældre 

 Der er åben hal for elever og søskende 

19.00 Forårskoncert i hallen 

 

Der vil være tilmelding til arrangementet. Der kommer mere information om det senere.  

 

 

Ny bekendtgørelse om elevfravær 

Den 1. august 2019 trådte nye regler i kraft vedr. elevfravær. Loven, ”Lov om social service”, 

indeholder bestemmelser om underretning ved ulovligt fravær på 15 % og derover.  

 

Efterfølgende er der lavet en ny bekendtgørelse om ”Elevers fravær fra undervisningen i 

folkeskolen”, som stammer fra ”Loven om social service”. Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. 

januar 2020.  

 

For elever i folkeskolen præciseres det i bekendtgørelsen, at 

- Skolelederen har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen, hvis en elev har 15% 

ulovligt fravær på et kvartal. Skolelederen skal gøre forældrene opmærksom på 

konsekvenserne, når elevens fravær når 10% 

- Fravær fremover skal noteres én gang dagligt for 0. – 6. klasse og to gange dagligt for 

7. – 9. klasse. Det skal ske i forbindelse med skoledagens begyndelse og skoledagens 

afslutning. Fravær skal noteres som ulovligt med mindre, der er tale om ekstraordinær 

frihed eller sygdom 

- Der skal være en restriktiv vurdering af fravær, hvis eleven indenfor det seneste år har 

haft fravær af større omfang 

- Tilladelse til ekstraordinær frihed kan gives ud fra en ansøgning til skolelederen 

  



På Vestervangskolen har vi igennem nogle år haft et stort fokus på vores elevers fravær. Det 

har betydet, at I som forældre får besked fra skolen en gang om måneden, hvis jeres barn har 

mere end 10% fravær. På skolen vil vi arbejde videre med dette fokus, da opmærksomheden 

har betydet, at fraværet på skolen er faldet.  

 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsen har ansat en ny pædagog til SFO 2 i stedet for Ivan. Valget faldt på Casper K. 

Nielsen. Casper er 25 år, bor i Herning og er sportsmand.  

Den 18. december skal bestyrelsen igen samlet for at ansætte endnu en pædagog til SFO 2.  

 

Nyt princip om ”Kommunikation mellem skole og hjem” 

I forbindelse med overgangen fra intra til Aula, har bestyrelsen udarbejdet et nyt princip om 

”Kommunikation mellem skole og hjem”. 

 

Formålet med princippet er at sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar for det 

enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle elever trives og bliver så 

dygtige, som de kan.  

 

Forventningerne til forældre er: 

- Forældrene kontakter skolens ansatte via Aula 

- Ved henvendelser som er særlig følsomme eller komplekse anbefales personlig samtale 

eller telefonisk kontakt 

- Forældrene holder sig orienteret om deres barns skolegang mindst to gange ugentligt 

på AULA 

- Forældrene orienterer som udgangspunkt skolen, hvis der er væsentlige forhold i 

familien, som kan have betydning for elevens skolegang 

- Forældre, der har spørgsmål om deres barns skolegang, tager direkte kontakt til den/de 

involverede medarbejdere via Aula 

 

 

Husk lys på cyklen 

Der er alt for mange, der ikke har lys på cyklen, når de cykler i skole om morgenen. Jeg får 

indimellem henvendelser fra forbipasserende, der fortæller om elever, der har svært ved at 

følge færdselsreglerne, cykler uden lys og er til fare både for sig selv og andre. Tag en snak 

med jeres børn om, hvordan man færdes sikkert i trafikken, og hjælp dem med at sikre, at der 

er lys på cyklerne, så man kan få øje på dem i mørket.  

 

 

Rigtig glædelig jul og godt nytår.  

 

Med venlig hilsen 

Dorte Georgsen 

skoleleder 

 


