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Siden sidst
Vi er kommet godt i gang med det nye skoleår, og forældremøder er nu afholdt på alle årgange. Mange
tak for opbakningen ved møderne.
Klasserne er kommet godt i gang med den faglige undervisning, og de første faglige fordybelsesdage
er afholdt. På fordybelsesdagen fredag d. 7. september tog hele skolen forskud på FN’s internationale
læsedag. Der blev arbejdet sammen med venskabsklasser, læst, produceret bøger, lavet læseteater,
læsekampagner og meget mere. Husk at det er vigtigt, at alle børn læser hjemme hver dag – både
små og store
Udover fejringen af den internationale læsedag har 4. årgang deltaget i projekt ”Arkitekturens dag”.
6. årgang har deltaget i fælleskommunal idrætsdag, og så har Vestre Skoles skolefodboldhold spillet
kamp mod Tallerup Skole, en kamp vi desværre tabte.
Skolens legepatrulje, der består af elever fra 7. årgang, har været på legepatruljekursus. Legepatruljen
starter op mandag d. 17. september.
Vestre Skoles musikskolehold er startet op. Vi har et blokfløjtehold for elever i indskolingen, to bands
for elever på mellemtrinnet samt kor for elever i indskolingen og mellemtrinnet. Derudover er musik og
bevægelse en del af musikundervisningen på 0. og 1. klassetrin. Husk at du skal give besked til
skolens kontor, hvis du ønsker, at dit barn deltager i fx kor. Vi oplever, at flere elever, der ikke er
tilmeldt, dukker op til undervisningen.

Personale nyt
Skoleleder Klaus Kvist Andreasen afholder ferie fra d. 13.-21. september og vil derfor ikke være at
træffe på skolen eller over intra i perioden.
Pædagog Pia Jakobsen er sygemeldt. Pias opgaver varetages af pædagogmedhjælper Alberthe Greve
Nissen. Vi forventer, at Pia så småt er tilbage efter efterårsferien.
Vestre Skoles vikarkorps består pt. af:
Lærer Camilla Matzen Falk, lærerstuderende Julie Ørum Sørensen, lærerstuderende Rasmus Østerby,
lærerstuderende Katrine N. Gøransson, lærerstuderende Mikkel Lund Petersen samt Monika Mifteraj,
der holder sabbatår efter afslutningen på sin gymnasieuddannelse.

Meebook
Vi kan se, at der fortsat er mange forældre, der ikke er kommet på Meebook. Det er vigtigt, at du
benytter Meebook, da det fremadrettet er her, du finder års- og elevplaner, og kan se hvilke forløb dit
barn arbejder med netop nu.
Du vil på Meebook fortsat opleve, at det er forskelligt, hvor meget information du kan finde om de
forløb, som ligger i årsplanerne, da Meebook er et arbejdsredskab, som personalet fortsat er ved at
lære at bruge.
Når du logger ind på Meebook første gang, skal du bruge dit NEMID til at oprettet et Uni-Login. En
vejledning til oprettelse er vedhæftet dette nyhedsbrev. Hvis du har brug for hjælp til oprettelsen, kan
du kontakte skolens kontor.

Rod i skolegården
Håndværkerne i Vestre Skoles skolegård samt på vejene omkring Vestre Skole er fortsat i gang. Det
betyder desværre, at legepladsen fortsat vil være afspærret lidt endnu, samt at der fortsat er behov
for øget opmærksomhed når dit barn færdes på skolevejen. Vi beklager.

Skolebestyrelsen
Torsdag d. 23. august og mandag d. 3. september blev der afholdt skolebestyrelsesmøde.
Nedenstående punkter er nogle af de ting, der blev informeret om og drøftet:







Forretningsordenen for skolebestyrelsen er blevet godkendt
Der vil fremadrettet være to årlige møder mellem skoleudvalget og skolebestyrelserne, to
møder mellem skoleudvalget og skolebestyrelsesformændene samt to møder mellem
skoleudvalget og skolelederne. Bestyrelsen glæder sig over den øgede dialog med
skoleudvalget.
Forslag til budget 2019 er blevet drøftet, og bestyrelsen har udarbejdet og indsendt deres
høringssvar til kommunen. Bestyrelsens høringssvar er vedhæftet dette nyhedsbrev.
Et princip for klasseture med overnatning med forældre er blevet drøftet. Det forventes, at et
princip kan godkendes på bestyrelsesmødet i oktober.
Vestre Skoles elevråd har konstitueret sig, og elevrådets skolebestyrelsesrepræsentanter er
formand for elevrådet Rebecca Lundsfryd Jensen og næstformand Diana Dahduh.

Kommende aktiviteter












I uge 39 er 6.årgang til naturvidenskabsfestival på naturcenteret tirsdag og 5. årgang er fredag.
Der afholdes Klima-folkemøde på Nytorv fredag d. 28.september. Vestre Skoles 6. årgang
deltager med to stande på folkemødet.
Vestre Skoles 4.klasser udstiller de teglstenseksperimenter, som de lavede i forbindelse med
projekt ”Arkitekturens dag” på Clay Keramikmuseum d. 29. september.
Vestre Skole får besøg af Børns Vilkår onsdag d. 3. oktober. De kommer og holder oplæg om
børnetelefonen for 4.-8.årgang.
I uge 41 er eleverne fra 9.årgang på camp.
Fredag d.12. oktober afholdes der Motionsdag for hele skolen. Alle elever møder fra kl. 8.0013.15 denne dag. Fra kl. 13.15 er SFO’en åben for elever tilmeldt SFO.
9.klassernes elever, der er på camp, er selvfølgelig velkomne til at komme og deltage i løbet,
hvis de har mulighed for det. Forældre og bedsteforældre er også meget velkomne til at komme
og løbe med på dagen, heppe eller hjælpe fx i målområdet.
7.årgang deltager her i efteråret i projekt Edison, der er en innovativ opfinderkonkurrence.
Emnet for årets Edison er ”Grøn omstilling”. I forbindelse med Vestre Skoles lokalfinale, hvor
eleverne skal præsentere deres produkt, mangler skolen nogle dommere, der kunne tænke sig
at være med til at kåre, hvilke elevprodukter der skal gå videre til kommunefinalen. Hvis du
kunne tænke dig at være dommer, eller du kender nogle, som kan hjælpe os, bedes du
kontakte skolens kontor.
Torsdag d. 11. oktober deltager Vestre Skoles SFO i ”Bag for en sag”.
Torsdag d. 25. oktober holder Vestre Skole åbent hus-arrangement. Tidsrum og program for
arrangementet kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen

Mange hilsner
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