
Skolenyt 

 

 
    Vestervangskolen, juni 2019 

Kære forældre på Vestervangskolen 

 

Inden vi får set os om, er der gået endnu et skoleår, og vi skal sige farvel til en flok elever i  

9. klasse og goddag til en ny flok elever i 0. klasse.  

 

Dimission 

Imens vi har planlagt det kommende skoleår, har 9. 

årgang været i fuld sving med de mundtlige prøver.  

 

De afslutter deres skolegang på Vestervangskolen 

onsdag den 26. juni, hvor der er dimissionsfest for 9. 

årgangs elever og deres forældre. Der er sendt 

indbydelse ud til afgangseleverne.  

 

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

 

 

Sidste skoledag før sommerferien 

Fredag den 28. juni er sidste skoledag før sommerferien. Som vi plejer, slutter vi skoleåret af 

med et O-løb for alle elever. 

 

Programmet for dagen ser sådan ud:  

 
Tid: Aktivitet: 

8.15 Eleverne mødes i klasserne 

Kl. 08.35 - 

08.55 

Fordeling på hold i hallen. 

Kl. 09.00 - 

10.00 

OL 1. halvdel. 

Kl. 10.05 - 

10.35 

10 - pause. 

Kl. 10.35 - 

10.45 

Samling af hold ved sidste post. 

Kl. 10.50 - 

11.50 

OL 2. halvdel. 

Kl. 11.50 - 

12.45 

12 - pause. 

Kl. 12.45 - 

13.45 

Afslutning i klasserne med 

klasselæreren 

Kl. 13.45 - 

14.15 

Sommerferie afslutning i hallen. 

 
Forældre er velkomne i hallen kl. 13.45   

9. klassernes sidste skoledag. Eleverne tabte 
naturligvis igen i år til lærerne i 
rundboldkampen. 



Åben Skolegårdsarrangement 

Igen i år holder vi et Åben Skolegårdsarrangement.  

 

Arrangementet holdes 

fredag den 20. september kl. 14.00–16.30. 

 

Alle elever har mødepligt i det tidsrum. 

 

Farvel til medarbejdere og goddag til nye medarbejdere 

Til sommerferien skal vi sige farvel til:  

 

- Gabriella Ladekjær 

- Lirim Zulfiji 

- Vera Enevoldsen 

- Lisbeth Skyrme 

 

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

 

Igen i år har vi ansat nye lærere, så vi byder velkommen til:  

 

- Simone Astorp 

- Jette Kjær 

- Sophia Holst 

- Sofie Schmidt Schrøder, som skal være barselsvikar for Heidi Aavad 

- Lotte Strøm Karlsen, som skal være barselsvikar for Signe Hodel 

 

I år skal vi også byde velkommen til pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogisk leder i 

skolens nye SFO: 

- Bente Hansen 

- Dorte Christensen 

- Gert Quist 

- Ivan Christensen 

- Trine Rasmussen 

- Anders Vestergaard 

- Jytte Madsen 

- Lisa Bjerg 

- Sara Gram  

- Tommy Troelsen (pædagogisk leder) 

 

Jeg håber, I vil tage godt imod dem alle. 

 

Afkortning af skoledagen for 0. – 3. klasse 

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

bred politisk aftale, som nu er vedtaget ved lov. I første omgang betyder det, at 0. – 3. 

årgangs skoleuge afkortes. 

 

0. – 3. årgangs skoleuge ser efter sommerferien således ud: 

Mandag -  tirsdag: Kl. 8.15 – 14.15 

Onsdag – fredag: Kl. 8.15 – 13.30 



Første skoledag efter sommerferien 

Første skoledag efter sommerferien er tirsdag den 13. 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 starter i 0. klasse, møder kl. 9.00 og har fri kl. 14.15. 

 

Skoleintra og Aula 

Skoleintra fortsætter til uge 43. 

 
Kommunernes Landsforening og Kombit har sammen besluttet at skubbe overgangen fra 

Skoleintra til den nye kommunikationsplatform Aula til uge 43. Det skyldes, at der var 

funktioner i Aula, der ikke var klar.  

 

Det betyder, at vi på Vestervangskolen forsat bruger Skoleintra til kommunikation med 

forældre og elever frem til efterårsferien. Skolens SFO kan også benytte SkoleIntra til 

kommunikation med forældre frem til uge 43 

 

På skolen har vi øvet os i brugen af AULA, så vi er så klar som overhovedet muligt, når vi skal 

på Aula. Der vil nok være nogle startvanskeligheder, men dem håber vi, at I bærer over med.  

 

Kastanjekaffe 

Vi inviterer til kastanjekaffe fredag den 16. august kl. 8.00–8.30.  

 

 

Rigtig god sommer.  

 

Med venlig hilsen 

Dorte Georgsen 

skoleleder 


