
Skolenyt 

    
Vestervangskolen, september 2019 

 

 

Kære forældre på Vestervangskolen 

 

Åben Skolegård 

I fredags holdt vi Åben Skolegård. Igen i år var 

opbakningen stor til vores festlige arrangement. Der var 

masser af liv og glade dage på en dag, hvor vejrguderne 

var med os.  

 

 

 

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at både arrangementet og den store opbakning, vi oplever til 

det, er med til at styrke fællesskabet her på vores skole. Tak for det.  

 

Skolernes Motionsdag – lige før efterårsferien 

Fredag den 11. oktober er den sidste skoledag før efterårsferien.  

Skoledagen slutter kl. 14.15 for alle elever den dag. Altså ingen SFO fra kl. 13.30 – 14.15. 

 

Som altid holder vi Skolernes Motionsdag, og der er lavet et program med forskellige 

aktiviteter om formiddagen.  

Kl. 12.20 – 12.30 er der opvarmning i skolegården, og herefter skal eleverne ud på ruterne.  

De seneste år har mange forældre deltaget i motionsløbet. Det er vi rigtig glade for, så 

hermed en opfordring til at trække i løbetøjet og snøre løbeskoene til en frisk tur med 

eleverne.  

 

  



Bestyrelsens møde med klasserepræsentanterne 

Onsdag den 9. oktober kl. 19.00–21.00 mødes de nyvalgte klasserepræsentanter med 

skolebestyrelsen. 

 

I år har bestyrelsen valgt at sætte fokus på digital dannelse. Vi får besøg af Anders Ørskov fra 

UngHerning, der holder et lille oplæg om emnet. Herefter er der drøftelser i grupper. 

 

Mødet bliver holdt på skolens lærerværelse.  

 

 

AULA 

Som det ser ud lige nu, går AULA i luften mandag i uge 43.  

Hvis planen holder, betyder det, at der lukkes for SkoleIntra mandag morgen den 21. oktober, 

så at vi undgår forvirring og kommunikation på to platforme.  

Når AULA bliver en realitet, går skolen også over til sin nye hjemmeside. Web-adressen er den 

samme som nu. 

 

Forsikringer 

Det er ikke tilladt for kommunerne at tegne en kollektiv ulykkesforsikring for eleverne. 

Eleverne er derfor kun dækket af den forsikring, I tegner som forældre. Man skal i den 

sammenhæng være opmærksom på, at familieforsikringen (inboforsikringen) IKKE dækker, 

hvis barnet kommer ud for en ulykke eller pådrager andre en ulykke. Barnet skal være dækket 

af en ulykkesforsikring.  

Jeg vil gerne opfordre alle forældre til, at forsikre jeres børn via ulykkesforsikring. Skolen kan 

ikke hjælpe, hvis uheldet er ude.  

 

Erhvervspraktik for elever i 8. og 9. klasse 

Som noget nyt er der nu fastsat to uger, hvor elever i 8. og 9. klasse på Vestervangskolen kan 

komme i erhvervspraktik. 

 

For 9. klasses vedkommende er det i ugen fra den 6. januar til den 10. januar 

For 8. klasses vedkommende er det i ugen fra den 27. januar til den 31. januar 

 

Eleverne skal ikke i praktik. Det betyder, at der er almindelig skolegang i den nævnte 

praktikuge for de elever, der vælger ikke at komme i praktik.  

 

Der kan også blive tale om, at nogle elever kan komme i praktik på andre tidspunkter. I så 

fald skal det aftales med klasselæreren.  

 

  



Under Åben Skolegård havde bestyrelsen en lille bod, hvor man kunne skrive sig på en liste, 

hvis ens arbejdsplads har mulighed for at have en af skolens elever i praktik. Vi håber, at 

listen kan hjælpe mange af vores elever, som gerne vil i praktik, men som kan have svært ved 

at finde et relevant praktiksted.   

 

I forbindelse med erhvervspraktikken skal der udfyldes en blanket, så eleverne er dækket 

forsikringsmæssigt under praktikken.  

 

Nyt fra elevrådet 

Elevrådet har holdt deres første møde og har konstitueret sig. Sophie Lind Christensen, 8.b, 

blev formand for elevrådet og Diana Kruse Pedersen, SPF, blev næstformand. 

 

Nyt fra skolebestyrelsen 

Skolebestyrelsen er også allerede godt i gang. I mødet i september gav bestyrelsen sit 

høringssvar til Herning Kommunes budget 2020.  

 

Bestyrelsen har desuden holdt ansættelsessamtaler for at ansætte en pædagog mere til vores 

SFO 2. Bestyrelsen valgte at ansætte Sofie Tine Sørensen. Sofie var vikar i Molevitten, før vi 

fik SFO. 

 

Med venlig hilsen 

Dorte Georgsen 

skoleleder 
 


