
Skolenyt 

 

 
    Vestervangskolen, juni 2020 

Kære forældre på Vestervangskolen 

 

Inden vi får set os om, er der gået endnu et skoleår, og vi skal sige et noget anderledes farvel, 

end vi plejer at gøre til en flok elever i 9. klasse og forhåbentlig helt almindeligt goddag til en 

ny flok elever i 0. klasse.  

 

Vi håber, at vi kan begynde på et nyt skoleår uden nødbekendtgørelse og diverse instrukser. 

Dette afhænger naturligvis af, om der opstår en ”anden bølge”, og om smittetrykket derfor 

stiger. I vil naturligvis blive orienteret om det, hvis vi ikke kan begynde skoleåret helt som vi 

plejer. 

 

 

Dimission og sidste skoledag for 9. klasserne 

Som I sikkert ved, er vores elever i 9. klasse ikke til eksamen i år pga. Corona. De skal 

naturligvis ikke snydes for hverken en dimissionsfest og en sidste skoledag, som er særlig for 

dem.  

 

Vi har lagt hjernerne i blød og planlagt nogle forhåbentlige gode arrangementer til vores 9. 

klasser. Sidste skoledag for afgangseleverne bliver torsdag d. 25. juni. Dagen bliver alternativ, 

men med udklædning og ”sjov i gaden”.  

Dimissionsfesten holdes af to omgange og med begrænsning på antallet, så vi kan overholde 

afstandskriteriet. Eleverne i 9. klasserne har fået en indbydelse med hjem.  

 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften. 

 

Sidste skoledag før sommerferien 

Fredag den 26. juni er sidste skoledag før sommerferien. I år slutter vi ikke skoleåret af med 

et O-løb for alle elever, som vi plejer. 

 

Som jeg har informeret om på Aula, varer skoledagen fra kl. 8.15 – 11.15. Herefter har 

eleverne fri eller kan gå i SFO, hvis de er indskrevet. Der bliver heller ikke en fælles afslutning 

i hallen.  

 
Åben Skolegårdsarrangement 

Vi håber, at vi igen i år kan holde vores Åben Skolegårdsarrangement.  

 

Arrangementet holdes 

fredag den 18. september kl. 14.00–16.30. 

 

Alle elever har mødepligt i det tidsrum. I år får vores arrangement et tema: ”Verdensmål”. 

 

 

 

 



Farvel til medarbejdere og goddag til nye medarbejdere 

Til sommerferien skal vi sige farvel til:  

 

- Karen Søndergård 

- Fadime Simsek 

- Pia Weilgård 

 

Vi ønsker dem alt det bedste og held og lykke fremover. 

 

Igen i år har vi ansat nye lærere. Flere af dem kender vi, fordi de har være ansat i 

tidsbegrænsede stillinger eller i barselsvikariater i indeværende skoleår.  

Vi byder på gensyn til:  

 

- Jette Kjær 

- Sophia Holst 

- Sofie Schmidt Schrøder 

- Lotte Strøm Karlsen, som skal være barselsvikar for Anja Vestergaard 

- Trine Sørensen. Trine skal være barselsvikar for Nanna, som kommer tilbage fra barsel 

til februar 

Vi byder velkommen til: 

 

- Maria Toft 

 

Jeg håber, I vil tage godt imod dem alle. 

 

Første skoledag efter sommerferien 

Første skoledag efter sommerferien er mandag den 10. august. Eleverne i 1.-9. klasse og i 

specialklasserne møder kl. 8.15 og har fri efter det skema, som klassen får udleveret af deres 

klasselærer, inden de går på sommerferie. 

 

Elever, der begynder i 0. klasse, møder kl. 9.00 og har fri kl. 14.15. 

 

 

 Rigtig god sommer.  

 

Med venlig hilsen 

Dorte Georgsen 

skoleleder 


