
 

 

 

 

Nyhedsbrev - November  

Vi er nu 11 skoleuger inde i det nye skoleår. Sagt med andre ord er de første 55 madpakker til 

skoletasken klaret, og der er (kun) 145 madpakker tilbage i dette skoleår. Og til jer forældre, der laver 

flere madpakker, bliver regnestykket kun værre/bedre afhængig af de øjne, der ser. 

AULA – og ForældreIntra lukker den 5. november 
Da det aldrig er en god ide at starte på noget nyt en mandag, har vi valgt at starte med at bruge AULA 

tirsdag den 5. november. AULA er lavet til jer forældre. Det er meget overskueligt og let tilgængeligt, 

da mange af funktionerne fra ForældreIntra er skåret fra. Brugerfladen er inspireret af sociale medier 

som Facebook, og den måde, Facebook er bygget op på. For målet er, at forældrene lettere kan både 

sende, modtage og håndtere information i skole-hjem-samarbejdet. 

Du finder aula via din browser på https://vestre-odense.aula.dk/og via en app til din mobil eller tablet.  

Styrk klassens trivsel med aktiviteter  

Rigtig mange klasser bruger allerede skolen til fællesspisninger, fødselsdage og lignende 

klassearrangementer. Det er med til at styrke trivslen i klassen, når elever og forældre føler sig som en 

del af et fællesskab. Fællesskaber omkring børn har betydning for fællesskaber mellem børn. 

Vi er rigtig glade for det liv, det skaber på skolen uden for den almindelige skoletid. Vi vil rigtig gerne 

være omdrejningspunktet for fælles aktiviteter, hvor forældre og børn kommer på skolen. Tænk hvis 

der hver søndag blev spillet hockey i skolegården, og hvor alle bare kunne komme og være med. Eller 

det altid var muligt at komme ned på skolen og køre mooncar med sine børn. Skolen vil gerne facilitere 

de muligheder ved at stille hockeystave og bolde til rådighed samt udlåne vores mooncars.  

Jeg håber, der er nogen der vil gribe denne ”bold”, så Vestre Skole bliver stedet, hvor der sker lidt mere 

efter skoletid. En skole som børnene ikke vil hjem fra. 

Science-ugen  

Vores første temauge var Scienceugen” i uge 39.  Alle klasser store som små fordybede sig i teamet: 

”Vand”. Det skaber en faglig sammenhængskraft, når der eksperimenteres med at rense vand såvel i 1. 

klasse som i 8. klasse.  Flere klasser udtrykte sig også kreativt og praksisfagligt i ugens løb. Således har 

vi nu på skolen udstillinger med undervandsbilleder og miljøkasser, der illustrerer vandmiljøer i 

forskellig dybde. Den faglige sammenhængskraft ses også når større elever underviser yngre elever. 

Tak til jer forældre, fordi i mødte talstærkt op torsdag eftermiddag. Vi har temauge/ kulturuge igen i 

uge 12. Her vil store og små elever være sammen på tværs af klasserne.  

Julemarked 

Vores tilbagevendende julemarked er fredag den 22. november fra kl. 16:00 – 18:00. Det er muligt at 

gøre boderne klar fra kl. 15.00. Julemarkedet start og afslutning vil blive markeret, så børnene sent vil 

glemme det.  Vi glæder os allerede. Husk sidste skoledag før jul er den 19. december. 

Informationsmøde for kommende 0. klasse 

Vores informationsmøde for kommende 0. klasse var en stor succes, og vi havde rigtig mange 

besøgende gæster med børn. Hvilket indikerer, at forældrene har valgt skolen til. Det ser meget lyst ud 

ift. at vi bliver to 0. klasser for kommende skoleår. 

Bedsteforældredag på Vestre Skole 

Omkring 100 bedsteforældre havde valgt, at besøg deres barnebarn den første fredag i  

november her på Vestre Skole. Det var en fantastisk dag for både store og små. Det  

bliver helt sikkert en ny tradition på vores skole.  

Tak til alle bedsteforældre for at gøre dagen uforglemmelig. 

 

Mvh  

Jesper Thygesen  
Skoleleder 
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