
Skolenyt 

    
Vestervangskolen, november 2020 

 

 

Kære forældre på Vestervangskolen 

 

Nu varer det ikke længe, før der står december på kalenderen. Det er de mørke morgeners tid, 

så husk reflekser og cykellygter. 

 

Corona 

Corona betyder en hel del ændringer i vores liv. Det betyder også en del ændringer i vores 

planer på skolen. Det kan I læse lidt om nedenfor.  

 

Hvis jeres børn bliver vurderet til at være nær kontakt til en på skolen, der er testet positiv for 

Covid-19, vil I blive ringet op af en fra skolens ledelse. Det kan også ske, at det vurderes, at 

jeres barn skal ”Screenes”. I det tilfælde vil vi også kontakte jer. I vil efterfølgende blive 

informeret via Aula.  

 

Jeg vil bede jer om at kontakte klasselærer og mig hurtigst muligt, hvis én på jeres bopæl 

testes positiv.  

 

 

Fjernundervisning 

På skolen har vi har lavet en plan for fjernundervisning i det tilfælde, at en eller flere klasser 

hjemsendes pga. Corona. Lærerne har øvet ”Teams” med eleverne i specialklasserne og med 

eleverne i 4. – 9. klasse, da de har hver deres computer.  

Vi har afprøvet undervisningsformen og tilbagemeldingen er, at det fungerer godt. 

Fjernundervisningen vil foregå i alle skolens fag og så vidt muligt efter elevernes skema. Der 

vil dog være særlige hensyn i visse fag, hvor det praktiske arbejde ikke, som i den normale 

undervisning, vil være muligt.  

Kommunikationen til elever og forældre om undervisningen, dens indhold og lektier vil foregå 

på Meebook 

 

Eleverne i 0. – 3. klasse og i SPA vil også modtage fjernundervisning. Den vil dog ikke være 

digital, da eleverne ikke har hver deres computer. Lærerne vil udarbejde en samlet ugeplan for 

fjernundervisningen og give feedback på opgaver. Der vil desuden være en løbende kontakt. 

 

 

Juleklippedag  

Fredag den 27. november er det juleklippedag, og så står skolen på den anden ende. Det vil 

ose af hygge og julestemning hele dagen.  

Vi plejer at invitere forældre inden for til en hyggelig dag med juleklip og julekantinen, men 

sådan bliver det desværre ikke i år. 

 

Traditionen tro, skal 4. klasserne gå Lucia-optog. Det holder vi fast i, men på en noget 

alternativ måde. Elevernes rute bliver nemlig udenfor. Forældre til elever i 4. klasse er 

velkomne til at tage godt med tøj på og overvære optoget. Klasselærerne i 4. klasse vil 

informere forældre til elever i 4. klasse nærmere. 

 

 

 



Vi plejer også at have julekantine, som 8. klasserne står for. Lærerne i 8. klasserne har lagt 

hovederne i blød for at finde en god måde, hvorpå vi kan holde en Coronavenlig julekantine.   

Vi vil gøre alt for, at eleverne får en dejlig dag. 

 

 

Sidste skoledag før jul 

Sidste skoledag før jul må vi desværre også ændre på. Vi plejer at være i kirken, hvor 3. 

årgang opfører krybbespil, og vi plejer at slutte af i hallen med sang og tale fra elevrådet. 

Lærerne vil planlægge nogle gode og hyggelige timer med børnene i klasserne.  

Skolen lukker kl. 13.30 sidste dag før juleferien, som er den 18. december.  

 

 

Nye medarbejdere 

Den 1. november bød vi velkommen til vores nye pædagogiske leder i SFO, Mikkel Sune 

Andersen. Mikkel er et kendt ansigt i Herning, da han tidligere bl.a. har været ansat på 

Paletten og på Bakkegården. 

Den 23. november byder vi velkommen til Vera Enevoldsen, som skal være 

børnehaveklasseleder i Spa. Nogle af jer kender Vera, da hun var børnehaveklasseleder, for de 

elever der nu går i 2.c. 

 

Den 1. december skal vi også byde velkommen til Betina Dalsgaard, som skal være lærer i 

Spg.  

Signe, som er klasselærer i 7.b er gået på barsel. Vi har heldigvis fundet en god stand in for 

hende. Hun hedder Marianne Rahbæk. 

Jeg håber, at I vil tage godt imod de nye medarbejdere.  

 

Ny antimobbestrategi 

I løbet af efteråret har vi justeret vores antimobbestrategi. Strategien er blevet suppleret med 

en strategi mod digital mobning, en kortlægning- og handlingsplan samt tilføjelser om SFO.  

 

I kan finde antimobbestrategien på skolens hjemmeside.  

 

 

Nyt fra bestyrelsen 

I bestyrelsens møde d. 21. oktober godkendte bestyrelsen årsberetningen for skoleåret 2019 -

2020. Årsberetningen skulle have været fremlagt i marts måned, hvor skolen traditionelt byder 

på ”tirsdagstarteletter” og byder velkommen til forårskoncerten. Som I ved, blev dette 

arrangement ikke til noget, så årsberetningen har været lidt længe undervejs. I kan finde 

årsberetningen på skolens hjemmeside.  

 

 

Med venlig hilsen 

Dorte Georgsen 

skoleleder 

 


