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Årshjul for kommunikation og aktiviteter  
Skolebestyrelsen Vestervang Skole i Viborg 
 

 

 

 

 

Tidsplan Aktivitet Målgrupper Budskab Kanaler Opgaver og ansvar 

Efter hvert 

bestyrelses-

møde 

Referat fra  

Skolebestyrelses-

møde 

 Forældre 

 Medarbejdere 

 Forvaltning 

 Konkrete beslutninger 

 Arbejdsområder for  

bestyrelsen 

 Aktiviteter og interne  

projekter på skolen 

 Referat (pdf) offentliggø-

res på hjemmeside 

 Link på ForældreIntra 

 Link på Medarbejder-

Intra 

 Referat og offentliggørelse (skoleleder) 

Evt. Facebook-

opslag 

 Forældre 

 Medarbejdere 

 Konkrete beslutninger med 

fokus på, hvordan de påvirker 

elever og medarbejdere 

 Nye indsatsområder 

 Facebook   Relevante emner til FB opslag udvæl-

ges på bestyrelsesmøde (bestyrelsen) 

 Udformning og offentliggørelse (kom-

munikationsudvalg) 

August/ 

September  

Mød skolebesty-

relsen – deltagel-

se på forældre-

møder på samtli-

ge klassetrin – 

både almensko-

len og A-gruppen 

 Forældre   Præsentation af skolebestyrel-

sen 

 Aktuelle fokusområder 

 Opfordring til engagement 

(kontaktforældre mv) 

 Kort mundtligt oplæg  Udarbejdelse af input/emner (kommu-

nikationsudvalg) 

 Afstemning af forventninger (skolebe-

styrelsen) 

 Koordinering af de enkelte forældre-

møder og deltagelse fra skolebestyrel-

sen (skoleledelsen) 

 Fremlæggelse (alle skolebestyrelses-

medlemmer) 

Oktober Lærerens Dag  Forældre 

 Medarbejdere 

 Anerkendelse af personalets 

indsats 

 Video på Facebook – 

forud og efterfølgende 

 Pressetip 

 Produktion og offentliggørelse af vi-

deoindslag (kommunikationsudvalg) 

  Koordinering af presse (kommunikati-

onsudvalg efter aftale med skoleledel-

se) 

November Præsentation af 

Vestervang Skole 

til potentielle 

kommende for-

ældre 

 Forældre til 

kommende ele-

ver på Vester-

vang Skole 

 Fællesskabet på Vestervang 

Skole 

 Fagligheden på Vestervang 

Skole 

 Åbenhed og trivsel 

 Arrangement på skolen 

med deltagelse af lære-

re, skoleledelse og be-

styrelse 

 Rundvisning på skolen 

 Skoleledelse og bestyrelsesformand 

 Invitationer udsendes 
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December Nyhedsbrev  Forældre  

 Medarbejdere 

 Præsentation af skolebestyrel-

sen 

 Hvordan går det på skolen? 

 Beslutninger ind til videre 

 Hvad kommer vi til at arbejde 

med den kommende tid? 

 ForælderIntra 

 MedarbejderIntra 

 Udarbejdes og udsendes af kommuni-

kationsudvalg 

 Fotografering (kommunikationsudval-

get) 

 

Februar Skolebestyrel-

sens deltagelse i 

skolefest 

 Forældre 

 

 Præsentation af skolebestyrel-

sen 

 Invitation til dialog 

 Hvad rører sig i forældregrup-

pen? 

 Særskilt lokale på sko-

len, hvor forældrene kan 

møde skolebestyrelsen 

 Optakt til ”Mød os ved 

skolefesten” på Face-

book, plakater og lign. 

 Planlægning af arrangement (skolele-

delse og kommunikationsudvalg) 

 Deltagelse i arrangement (bestyrelse) 

April/maj Forældremøde for 

alle forældre 

 Forældre  Overordnet relevant tema med 

interesse for en bred skare 

 Bestyrelsens ambitioner og 

opgaver (beretning) 

 Forældreinvolvering 

 Trivsel på skolen 

 Arrangement på skolen 

med deltagelse af skole-

ledelsen og bestyrelsen 

 Eksterne og/eller interne 

indlægsholdere 

 Planlægning og gennemførelse af ar-

rangement (skoleledelse og kommuni-

kationsudvalg) 

 Deltagelse i arrangement (bestyrelse) 

Maj Nyhedsbrev  Forældre  

 Medarbejdere 

 Kort opsamling af, hvad besty-

relsen har arbejdet med siden 

sidste nyhedsbrev 

 ForælderIntra 

 MedarbejderIntra 

 Udarbejdes og udsendes af kommuni-

kationsudvalg 

 

Juni Dimissionsfest  Forældre 

 Elever 

 Elevernes udvikling på Vester-

vang Skole 

 Trivsel og fællesskab 

 Skolebestyrelsens delta-

gelse på dimissionsfest 

 Formandens tale til de 

afgående elever og de-

res forældre 

 Skrive og holde tale (formanden) 

 


