
Skolenyt 

    
Vestervangskolen, april 2019 

 

 

Kære forældre på Vestervangskolen 

 

Den sidste måned har stået i festernes tegn. Der har været liv og glade dage - glade elever og 

lærere og masser af musik og sang.  

 

 

 

 

Tirsdags-tarteletter, årsberetning og forårskoncert 

 

Tak til alle jer, der mødte frem til ”Nå tre ting på en aften”.  

 

Det var en festlig aften, hvor bestyrelsen langede tarteletter 

over disken, formanden fremlagde bestyrelsens 

årsberetning, og eleverne  

gav den max gas til 

endnu en fantastisk 

forårskoncert.  

 

Tusind tak til alle jer, 

der var med til at gøre 

aftenen til en fest.  

 

Jeg tror, at vi her har en 

god tradition, som vil 

være med til at værne 

om vores fællesskab på 

skolen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nyt om valgfag til elever i kommende 7. klasse 

 

I sommer blev et bredt flertal af Folketingets partier enige om at styrke de praktiske og 

musiske fag i de ældste klasser. Aftalen betyder blandt andet, at det bliver obligatorisk i 

udskolingen at have et praktisk/musisk valgfag, som skal afsluttes med en prøve i 8. klasse.  

 

For de obligatoriske praktiske/musiske valgfag gælder: 

- Eleverne tilbydes håndværk og design, billedkunst, madkundskab og musik 

- De fire praktiske/musiske valgfag er toårige 

- Eleverne skal have mindst ét af de fire valgfag i 7. – 8. klasse 

- De obligatoriske valgfag skal afsluttes med en prøve i 8. klasse 

Den første prøve i valgfagene vil finde sted i sommeren 2021. Det er de elever, der går i 6. 

klasse nu, der skal til prøve i 2021. 

 

Valgfagsfolderne er sendt ud til eleverne i 6.–8. klasse.  

 

Der er deadline for tilmelding på fredag den 12. april. 

 

 

Afkortning af skoledagen for 0. – 3. klasse 

 

Vi forventer, at loven om den kortere skoledag for elever i 0.–3. klasses bliver forsinket.   

  

Jeg har tidligere orienteret i Skolenyt om justering af folkeskolereformen. Justeringen er en 

bred politisk aftale, men den er endnu ikke vedtaget ved lov.  

 

Mange af ændringerne i aftalen kræver en lovændring. Da det ofte kan tage flere måneder at 

behandle et lovforslag, vil processen med den kortere skoledag for 0.–3. klasserne højst 

sandsynligt blive forsinket. 

 

Det betyder, at vi lige nu planlægger skoleåret, som om intet var hændt. Vi er forberedte på, 

at lovændringen kan komme midt i skoleåret. Hvis den gør det, så ændrer vi naturligvis 

skoledagens længde for eleverne i 0.–3. klasse. 

 

 

Fra fritidshjem til SFO 

Vi arbejder stadig med overgangen fra fritidshjem til SFO. I går blev der sendt information ud 

om SFO.  

 

Som nævnt i informationsbrevet, inviterer vi til et kort fyraftensmøde om SFO på et senere 

tidspunkt.  

 

  



Pas på børnene i trafikken  

Jeg får ofte henvendelser fra forældre, som giver udtryk for, at der bliver kørt for stærkt på Gl. 

Skolevej. Det er også forældre, der kører stærkt ved skolen.  

 

Pas på hinandens børn. Kør forsigtigt. Og husk på, at der er ensretning på p-pladsen.  

 

 

Nyt fra bestyrelsen 

 

I januar var bestyrelsen på arbejdsseminar. Bestyrelsen tog udgangspunkt i det materiale, 

som de har fået af klasserepræsentanterne i mødet i oktober  - og i materiale fra 

medarbejdere og elevråd. Bestyrelsen har fået mange gode idéer, som de arbejdes videre med 

i den kommende tid.  

 

Bestyrelsen har besluttet at indstille til at afkorte skoledagen for 4., 7., 8. og 9. klasserne. 

Desuden ansøger bestyrelsen Børne- og Familieudvalget om at afkorte skoledagen i 

specialklasserne. 

 

Bestyrelsen har desuden godkendt skolens budget og justeret på alle principperne. Der har 

også været en del høringssvar, som bestyrelsen har udarbejdet til Børne- og Familieudvalget. 

 

Rigtig god påske.  

 

 

Med venlig hilsen 

Dorte Georgsen 

skoleleder 

 


