
SOMMERBREV FRA VESTRE SKOLE  

Kære elever, forældre og personaler. 

Sommerferien er allerede godt i gang, og vi har lige sendt vores ældste 

SFO-børn på Koloni i København.  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til jer forældre for samarbejdet, og det engagement i viser skolen.  
 
Ved et tilbageblik på året, der gik, er der især to særlige tiltag, vi vil huske dette skoleår for: Vores to emneuger.  

Scienceugen i september, hvor børn og voksne fordybede sig i temaet: ”Den yderste grænse”.   

Vores seneste emneuge, hvor vi alle boede i Sommerbyvester. Her var store og små elever blandet i de 

forskellige virksomheder. Vi så kun glade børn, der hyggede sig, imens de lærte og ikke mindst skabte nye 

venskaber på tværs af klasser og årgange. Vi oplevede, at vores elever fortalte rigtig meget om, hvad de lavede i 

skolen til jer forældre. Ja, selv elever der aldrig fortæller noget derhjemme, fortalte gladeligt om deres skoledag. 

Vi så i det hele taget kun glade børn i den uge. Børns glæde smitter, så selvom det var en uge, hvor det 

pædagogiske personale godt kunne mærke, at de havde været på arbejde, så skabte ugen et samspil og et 

fællesskab, som kun den slags uger kan. TAK til jer forældre for at møde op og vise interesse for jeres børns 

aktiviteter i sådanne uger. Og mon ikke Sommerbyvester vender tilbage i et nyt format.  

Året har blandt meget andet bestået af: Affaldsindsamling i lokalområdet, nye chromebooks til både mellemtrin 

og indskoling, to udlandsrejser på 9. årgang. Skolerejser i Danmark for 6. og 3. årgang. 

To nye multibaner med kunstgræs, en ny legeplads for vores helt små elever. Børnehaver, der kommer på besøg 

og bruger vores gymnastiksal og legeplads. Vi har sagt farvel til 39 skønne - 9. klasses elever, som både har 

været en opgave, men også en gave.  

SFO holdt to velbesøgte arrangementer: Fællesspisning og markedsdag. Tak til såvel personale som forældre, 

der får den slags til at fungere på vores skole. Arrangementer som vi vil bygge videre på i det kommende år. 

Vi har arbejdet med at skabe lærende fællesskaber på tværs af små og store elever i form af venskabsklasser 

og i hver enkelt klasse, hvor eleverne har været læringsmakkere for hinanden. 

Efter sommerferien siger vi goddag til 22 nye elever i 0. klasse. Og til 3 nye 7. klasser, som består af elever 

fra Vestre Skole og fra Åløkkeskolen. Vi fortsætter med at mødes med parallelklasser fra Åløkkeskolen, så 

børnene lærer hinanden at kende, inden de skal gå i klasse sammen i 7. klasse her på Vestre Skole 

Vi vil fortsætte med at udvikle vores venskabsklassekoncept, så små og store elever kan lære af hinanden. Vi 

fortsætter også med at arbejde med læringsmakkere i klasserne. 

Som noget nyt vil vi også etablere læringsmakkere mellem vores yngste elever og børnehaverne i lokalområdet. 

Vi glæder os meget til endnu et nyt legepladsområde bag multibanerne til vores små og mellemstore elever.  

Vores klasselokaler nyindrettes hen over sommeren, og alle elever på 4.-9. klasse vil få et nyt skab med kodelås.  

9. årgang tager til Barcelona og Rom i starten af kommende skoleår. Skolebestyrelsen har dog besluttet, at 

fremadrettet vil vores ”store” skolerejse på 9. årgang være rejser, man kan tage med tog, skib eller bus.  

Vores internationale samarbejde fortsætter, så flere af skolens lærere vil tage på kursus rundt om i Europa. 

Og projektet ”Together against School Dropout”, hvor nogen af vores store elever blive tilbudt udveksling i 

Holland. Sverige, Tyskland og Portugal, kører også videre. 

Sidst men ikke mindst vil vi fortsætte med at prioritere byens mange muligheder for kulturel inspiration og 

deltagelse. For Vestre skole  

Jeg vil på vegne af skolens personale ønske alle en god sommerferie, tak for året, der er gået og på gensyn i 

skoleåret 2019/20. Første skoledag efter ferien er mandag den 12. august 2019 kl. 08.00 – 13.00. SFO åbner kl. 

13.00. Opstart er for alle i deres nye klasser. Der vil være fællesmorgenmad i skolegården fra kl. 08.15 – 

09.00. Fra kl. 08.45 – 09.00 vil vi synge et par sange og høre skolelederens tilbage fra sommerferie tale.   
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