
Skolenyt 

 

    
Vestervangskolen, september 2020 

 

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.  

 

 

Mandag d. 10. august begyndte 48 nye elever i 0. klasse på Vestervangskolen. Flaget i 

skolegården var naturligvis hejst i dagens anledning. Alle forældre og elever mødtes på ”ny 

scene”, hvor eleverne blev råbt op for derefter at gå sammen med deres lærer over i klassen. 

Desværre måtte forældrene pga. Corona ikke komme med i klassen, men måtte blive ved 

scenen og drikke kaffe. Vejret var heldigvis med os.   

 

Ligesom de foregående år stod 5. klasserne       

klar med flag og bød velkommen til 0. 

eleverne.  

 

 

 

 

 

  



Åben Skolegård-arrangement og de 17 Verdensmål 

Som jeg tidligere har skrevet på Aula, bliver vi desværre nødt til at aflyse skolens Åben 

Skolegårds-arrangement fredag d. 18. september. Alle elever har fri kl. 13.30 som oprindelig 

planlagt.  

 

I år havde vi besluttet, at omdrejningspunktet for Åben Skolegård skulle være de 17 

Verdensmål. Alle klasser vil derfor i løbet af ugen op til d. 18. september arbejde med de 17 

Verdensmål i udvalgte timer. Vi håber, at hele skolen kommer til at ose af Verdensmålene, når 

vi går hjem fredag d. 18. september.  

 

Skolernes motionsdag 

I år er vi desværre nødt til at ændre på den gode tradition, vi har dagen før efterårsferien, 

hvor der er skolernes motionsløb. 

 

I løbet af dagen vil der være forskellige bevægelsesaktiviteter og løb for eleverne. 

Aktiviteterne vil foregå årgangsvis på forskellige tidspunkter og forskellige steder.  

 

Desværre kan forældre ikke deltage i skolernes motionsløb i år.  

 

Vi håber naturligvis, at vi allerede næste år kan vende tilbage til ”det gode gamle motionsløb” 

med æbler, musik, heppekor, forældredeltagelse, kastanjekaffe og god stemning.  

 

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.  

 

Corona 

Som I ved, har vi taget visse forholdsregler i forbindelse med Corona. Tak fordi I har forståelse 

for det.  

På skolen kan vi ikke forlange, at nogen testes for Covid-19, men vi anbefaler naturligvis, at 

man bliver testet, hvis man har symptomer. Det skal siges, at ”løbetnæse” ikke i sig selv er et 

symptom. 



I forlængelse af dette Skolenyt får I en pjece, som er udgivet af Sundhedsstyrelsen. Pjecen 

hedder: ”Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns 

dagtilbud eller skole?” 

 

Studietur og lejrskole 

På grund af forsikrings- og isolationsregler har vi desværre måtte aflyse 9. klassernes 

studietur til Berlin. Til gengæld er 7. klassernes lejrskole til Bornholm blevet gennemført – igen 

i år med stor succes - fagligt indhold og fællesskab. 

 

 

 

Nyt fra skolebestyrelsen 

Skolebestyrelsen holdt sit første møde i dette skoleår mandag den 24. august og skal mødes 

igen d. 15. september, hvor de skal udarbejde høringssvar til Herning Kommunes budget 

2021. Bestyrelsen har allerede nu valgt at aflyse mødet med klasserepræsentanterne d. 21. 

oktober.   

Da Sofie i SFO2 har søgt nye udfordringer, har bestyrelsen ansat Casper Rosengren som 

pædagog i SFO2. Casper har været pædagog i fire år og han kommer fra en stilling i Gjern 

Kommune. Jeg håber, at I vil tage godt imod Casper.  

 

Jeg ønsker os alle et godt skoleår.  

 

Med venlig hilsen 

Dorte Georgsen 

skoleleder 


