
 
Vestfjendsskolen  
Dåsbjergvej 17  
Vridsted  
7800 Skive  
Tlf: 87872685  
Kontorets åbningstid 8.00-15.00 

Mail: skole.vestfjendsskolen@viborg.dk  

 
 

Velkommen på Vestfjendsskolen. 
  

  

Kære elever og forældre.  
Velkommen til Vestfjendsskolen. Her på skolen vil I opleve, at der er plads til alle, men ikke til alt, og vi tror 
på, at det danner baggrund for, at vi har en skole hvor fællesskab, og det faglige er bærende elementer.  
Vi arbejder altid med det for øje, at Vestfjendsskolen skal være et godt sted at være, og et godt sted at 
lære.   
Vi håber, at dette skriv kan give svar på nogle spørgsmål og give et billede af Vestfjendsskolens hverdag. 
 
  

 Oversigt over lektioner og pauser: 
 

8.10 - 8.35:  morgenbånd  

8.35 - 9.20:  1. lektion 

9.20 - 10.05 2. lektion 

10.05 - 10.25:  pause  

10.25 - 11.10:  3. lektion 

11.10-11.55 4. lektion 

11.55 - 12.10:  madpakker  

12.05 - 12.40:  pause  

12.40 - 13.25:  5. lektion 

13.25 - 14.10 6. lektion 

14.10 - 14.15:  pause  

14.15 -15.00:  7. lektion  

 
Morgenbånd   
Skoledagen starter kl. 8.10. I alle klasser starter vi med et morgenbånd, som varer 25 minutter. Det 
varetages oftest af kontaktlærerne.  Morgenbåndet bliver primært benyttet til læsning, hvor de enkelte 
elever får afsat tid til egenlæsning. Desuden er der nogle elever, der dagligt eller ugentligt bliver hørt i 
læsning.  
Morgenbåndet kan også benyttes til en ugentlig gåtur, gennemgang af Ugens ord, informationer m.m.  
 



Morgensang 
Første mandag i måneden afholder vi fælles morgensang for hele skolen.  
 
Fagdage   
Her på skolen arbejder vi med tid og plads til fordybelse. Det betyder, at eleverne den dag har mulighed for 
at arbejde hele dagen med et eller to fag.  
Fagdagene er sjældent ens. Den ene fagdag kan eleverne opleve at arbejde med matematik, den næste kan 
det hedde dansk osv.  
Denne måde at samle timerne til et enkelt fag giver gode muligheder for at komme ud af huset og 
kombinere den faglig læring med oplevelser i praksis. Dagen kan også bruges på fordybelse i faget, eller det 
at kunne arbejde med faget på en ny og anderledes måde.  
  

 
Ture ud af huset   
Der kan jævnligt være ture ud af huset, hvor vi oftest kører med bus. Turene kan fx gå til arrangementer 
med Naturskolen rundt i kommunen eller til forskellige attraktioner i eller udenfor kommunen. Der 
orienteres på forhånd via Aula om disse ture.   

 
 
 
 
 
 
 
Emneuger  
I løbet af et skoleår har vi på Vestfjendsskolen mulighed for at afholde flere emneuger. Emneugerne kan 
foregå enten klassevis, trinvis eller for hele skolen. Derfor kan I også opleve, at jeres barn skal arbejde på 
tværs af klasserne. På den måde kombineres faglig udvikling og sociale udvikling af sociale relationer.  

 
 

 

 
 
 
 
 
Lejrskole 
3.kl. Lejrskole med en overnatning 
6.kl. Lejrskole med to overnatninger 
9. kl. Lejrskole en uge 

 

 

 

Kontaktlærere   
Alle klasser har to eller tre kontaktlærere (en af disse kan være en pædagog). Det er typisk dansk- og 
matematiklæreren og eventuelt en tredje. Størstedelen af kontakten mellem hjem og skole foregår mellem 
forældrene og kontaktlærerne via Aula. Kontaktlærerne har ansvar for information til og dialog med 
hjemmet, afholdelse af forældremøder, skole-hjemsamtaler, lejrskole m.m.  



Forældreråd   
Hver klasse har et forældreråd, der vælges på skoleårets forældremøde. Arbejdsområdet er især sociale 
arrangementer. Der vælges tre eller fire kontaktforældre i hver klasse. Forældrerådet samarbejder løbende 
med kontaktlærerne.  
  

 
Aula / kontakt mellem skole og hjem   
Når det handler om kommunikation til skolens personale, så er Aula et vigtigt redskab. Hvis der er noget, I 
gerne vil vende med jeres barns kontaktlærere, er I altid velkomne til at kontakte os. I kan skrive en besked 
på Aula, som hver morgen bliver tjekket. Beskederne vil almindeligvis blive besvaret indenfor 24 timer. Dog 
vil besvarelse af beskeder og mails ikke ske i weekender og ferier.  
Det er meget vigtigt, at I holder jer ajour med Aula, da vi løbende vil lægge informationer ud til jer her.  
Aula kan downloades som App, så vil I modtage en besked, når der sker noget på Aula siden.  

  

  
Skole-hjemsamtaler   
Indskolingen holder samtaler i efteråret og foråret. 
Mellemtrin og udskoling holder samtaler i efteråret og behovssamtaler i foråret. 
 

 

Læringssamtaler  
I skoleåret 2021-22 er vi begyndt på at holde læringssamtaler med alle elever. Der opstilles individuelle 
læringsmål for alle elever, på hvert deres niveau. 
I indskolingen er der fokus på faglighed/skoleparathed. 
På mellemtrinet er der fokus på faglighed/undervisningsparathed. 
I udskolingen er der fokus på faglighed/uddannelsesparathed. 
Som forældre vil du blive informeret, når dit barn skal have en samtale. 

 

  
 
TOPI   
TOPI står for "tidlig opsporing og indsats" og er en fælles systematik i Børn & Unge, som vi anvender i vores 
vurdering af børns og unges trivsel. Det skal sikre, at vi kan lave en rettidig indsats over for børn og unge, der 
er udfordret på deres trivsel, læring og udvikling. (Viborg kommunes hjemmeside).  
To gange årligt gennemgår kontaktlærerne klassens elever med henblik på trivsel. Social trivsel skaber glade 
og rummelige børn. Eleverne placeres i en grøn, gul eller rød kategori.  
Elever i grøn kategori skønnes at trives. Hvis en elev vurderes i gul eller rød   
kategori, informeres hjemmet og der igangsættes i fællesskab et tiltag med henblik på at fremme elevens 
trivsel. Forældre kan også give udtryk for mistrivsel af deres barn, hvilket behandles på samme vis.  

 



 
Sygdom og fravær   
Ved sygdom og fravær gives meddelelse til kontaktlærerne ved at skrive i kontaktbogen på Aula. Det er 
også her, I som forældre går ind og noterer, at jeres barn er sygt. Dette gøres i rubrikken 
fraværsindberetning, som igen findes på siden under overblik.  
Vi forventer ved sygdom, at eleven først møder op på skolen igen, når han eller hun er helt sygdomsfri.  
Kontaktlærerne kan give fri en enkelt dag. Ønsker I jeres barn fritaget for undervisningen i flere dage, skal I 
rette henvendelse til kontoret.  
Vi vil gerne opfordre til at minimere elevernes fravær, så tandlægebesøg osv. placeres udenfor skoletid,  
såfremt det er muligt.   
  

 
Undervisningsparat   
Vi ønsker, at vores elever trives fagligt. Faglig trivsel skaber glade børn, der får lyst til og mod på fortsat 
faglig udvikling.   
For at opnå dette, kræver det et kontinuerligt samarbejde mellem hjem og skole. Vi opfordrer til at:  

• Eleven møder veludhvilet i skole  
• Eleven har spist morgenmad  
• Eleven har madpakke med  
• Eleven har styr på idrætstøj, lektier og materialer  

 
I forældre opfordres til at henvende jer til os, hvis der er noget, der 
hindrer jeres barn i at kunne være undervisningsparat i en periode. På den 
måde kan vi hjælpe eleverne med at få en god oplevelse med at gå i skole.   

 
Lektier   
Det er en klar forventning fra Vestfjendsskolens side, at der i hjemmene bakkes op om lektiearbejdet. 
Dette kan gøres ved at finde bøgerne frem derhjemme, og er der lektier, vil I også kunne finde besked om 
dette på Aula og på Meebook.  
Skulle jeres barn være fraværende fra skolen af den ene eller anden årsag, så er det elevens ansvar at finde 
ud af, hvad der skal følges op på. Dette kan gøres ved at tjekke ovenstående eller tage kontakt til en 
klassekammerat.  

  
 
Computer   
Alle elever får en personlig computer/Ipad stillet til rådighed. Denne skal blive på skolen og skal naturligvis 
behandles forsvarligt. Ordblinde elever må tage pc’en med hjem.  
 

Mobiltelefoner   
Vestfjendsskolen er en mobilfri skole. Eleverne må gerne medbringe telefon, og de vil blive samlet ind om 
morgenen og forsvarligt opbevaret i aflåst rum. Eleverne får dem udleveret lige inden skoledagen er slut.  

 
Når man vælger at medbringe værdigenstande – 
herunder telefoner, er det altid på eget ansvar.  
  
 
Skriftsproglig udvikling (læsning)   
Skriftsprogligheden (læse- og skriveudvikling) er fundamentet i alle fag og derfor vigtig for elevernes faglige 
udbytte.   



• Støt barnet i at læse mindst 20 minutter hjemme hver dag  
• Tal meget med barnet også om hvad det læser  
• Læs op for barnet, lade barnet lytte til lydbøger  
• Snakke om ords betydning – sjove, mærkelige eller svære ord  

  

Bibliotek / PLC   
Alle elever har mulighed for at låne bøger på skolens bibliotek.  
 

 

Besøg i klassen   
I er altid meget velkomne til at komme på besøg i klassen og  
overvære undervisningen. Det vil dog være skønt, hvis I på forhånd 
melder jeres ankomst, så vi kan forberede klassen på jeres besøg.  

  
 
 
Årshjul   
Første og sidste dag i skoleåret fejres med fællessang for hele skolen, tid i egne klasser m.m.  
Sidste dag inden efterårsferien deltager vi i skolernes motionsløb.  
En af de sidste dage i november har vi juleklippedag, hvor vi pynter klassen og fællesarealerne op.  
Sidste dag inden juleferien er der kirkegang, børnejulefrokost og hygge.  
Fastelavn fejres med udklædning, catwalk, fastelavnsboller og tøndeslagning for mellemtrin og indskoling. 
Emneuge i ugen op til påskeferien.  

  
 
Elevrådet  
På Vestfjendsskolen har vi et elevråd bestående af elever fra 4.-9. klasse. Klasserne repræsenteres af to 
elever, en repræsentant og en suppleant.   
Der afholdes elevrådsmøder ca. fem gange om året og specielt i forbindelse med arrangementer er der 
”run” på. Eleverne er med til at arrangere og stå for fx motionsløbet, juleklippedagen, skolefesten og evt. 
aktivitetsdag.   
Ofte afsluttes året for elevrådet med en tur ud af huset, som tak for deres indsats.   
  

 
Legepatruljen  
Vestfjendsskolen har en legepatrulje, som består af frivillige 6. klasses elever, som to gange om ugen 
sætter forskellige aktiviteter / lege i gang for indskolingseleverne i den store pause. Eleverne tilmelder sig 
kort efter sommerferien og planlægger herefter holddeling, lege osv. Tilmeldingen er bindende og kan kun 
i særlige tilfælde annulleres.   
Ofte afsluttes året for legepatruljen med en tur ud af huset.  
  

 
 
 
AKT  
Arbejdsområdet for AKT er børn med adfærds-, kontakt- og trivselsudfordringer. Det er børn, som i skolen 
har en adfærd, der giver udfordringer i kontakten med andre børn og voksne og derved truer deres 
trivsel.   



I samarbejde mellem skole og hjem igangsættes tiltag, som kan fremme trivslen. Læreren/pædagogen er 
primus motor i processen, men den ekstra støtte fra AKT-vejlederen kan - udover inspiration til nye 
handlemuligheder - også give mulighed for at følge op på konflikter, samt give eleven tid til at blive set, 
hørt og forstået, hvilke er væsentlige elementer i arbejdet.  

 
 
SFO OG KLUB 
SFO tilbud for elever fra 0.kl. – 3. kl. 
Klub tilbud for elever fra 4.kl. – 7.kl. 
Tilmelding på Viborg.dk  
Læs mere om disse tilbud – under SFO og KLUB andet sted på 
hjemmesiden. 
 
 

 

  

   
Skolebestyrelsen ved Vestfjendsskolen 

 

Måske har du et billede af forældremøder som lange, kedelige og endeløse diskussioner om 

fødselsdagsgaver og regler for klassekassen. Men du kan faktisk ændre dette billede, du kan nemlig få 

indflydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En måde at få indflydelse på, er gennem deltagelse i skolebestyrelses arbejde eller være med i 

forældrerådet i dit barns klasse. 

Ofte står forældrerådene for sociale arrangementer i klassen. Men forældrerådet kan også bringe emner 

videre til skolebestyrelsen.  

 

Skolebestyrelsen er en del af skolens samlede ledelse. Både forældre, medarbejdere, elever og 

skolelederen er repræsenteret i skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen arbejder på baggrund af 

folkeskoleloven og de rammer som kommunalbestyrelsen udstikker.  

Skolebestyrelsen arbejder med: 

• Fører tilsyn med Vestfjendsskolens virksomhed. 

• Vestfjendsskolens fysiske forhold. 

• Fastsætte generelle principper (Eks. Udbud af valgfag, fællesarrangementer, skolepraktik). 



Vidste du, at … 

… forældre, der 

kommunikerer godt, taler 

pænt om hinanden og føler 

sig inddraget i skolens 

trivelssarbejde, oplever 

bedre trivsel og mindre 

mobing blandt deres børn 

• Dialogmøde med forældrerådene. 

• Et godt skole-hjem samarbejde. 

• Nye ideer fra forældre. 

• Viderebringe aktuelle forældre sager til bestyrelsen. 

• Høj trivsel på Vestfjendsskolen. 

 

Skolebestyrelsen arbejder ikke med: 

• Skolens daglige drift. 

• Afgøre personsager. 

• Faglige vurderinger. 

 

 

Skolebestyrelsen på Vestfjedsskolen ønsker, og arbejder for, at alle børn og forældre føler sig hjemme på 

Vestfjendsskolen. 

Derfor opfordrer vi til, at alle Jer forældre deltager aktivt, og engagerer sig i Jeres barns skolegang fra start 

til slut. Sammenhold omkring børn giver også sammenhold mellem børn. 

Det nytter noget at gøre noget !!! 

  
  
 


