
Velkommen til Skovvangskolen



En skole i bevægelse
Skovvangskolen er en kreativ, mangfoldig og traditionsrig midtbyskole, hvor motiverede lærere og 

pædagoger hver eneste dag arbejder tæt sammen om skolens mål: at alle børn bliver så dygtige som 
de kan. Dette opnår vi gennem vores fokus på samtlige elevers læring, trivsel og udvikling, ligesom vi 

løbende udforsker nye veje i undervisningen og selve måden at drive skole på.
 

Vi ønsker nemlig at være en skole, hvor alle elever - uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger 
- er inkluderet i skolens fællesskaber, og hvor alle elever bliver fagligt udfordret.

Jeres barns læring og trivsel er et fælles ansvar for skole, forældre og elever. Derfor vægter vi den åbne 
og tillidsfulde kommunikation mellem skole og hjem meget højt. 

På Skovvangskolen bygger vi vores virke på et fælles værdigrundlag om fællesskab, respekt og læring. 
Med udgangspunkt i dette værdigrundlag, har skolens elever, personale og forældre i fællesskab 

formuleret skolens vision, som er:

at være en attraktiv skole for børn, unge, deres forældre og medarbejdere. På Skovvangskolen skal alle være 
en del af berigende fællesskaber, hvor de trives og udvikler sig både fagligt, socialt og personligt. På 

Skovvangskolen bliver eleverne så dygtige, som de kan.

Skovvangskolen er en mangfoldig midtbyskole tæt på skov og strand. Vi har ca. 600 elever 
fordelt på 24 almenklasser og 10 specialklasser.

Skovvangskolen har en meget aktiv og engageret skolebestyrelse, der sammen med skolens 
ledelse skaber rammerne for god undervisning. 

Resultaterne af Skovvangskolens arbejde kommer til udtryk gennem elevernes resultater 
ved Folkeskolens Afgangsprøver, hvor eleverne i skoleåret 2017-18 havde et snit på 7,2



På Skovvangskolen har vi høje forventninger til alle 
elever - både fagligt og socialt.

 
For at styrke elevernes faglighed, mener vi, at det er 
nødvendigt at sætte den i spil i den virkelige verden. 

Det gør vi eksempelvis ved at flytte natur- og 
teknologiundervisningen ud i Riis Skov, lave 

billedanalyserne på ARoS, eller sætte geometrien i 
anvendelse på værkstederne på Aarhus Tech.

Elevernes trivsel og oplevelse af mestring, både fagligt 
og socialt, er en forudsætning for et godt skoleliv med 

maksimal læring. Derfor har vi på Skovvangskolen 
fokus på hver eneste elevs trivsel. 

 
Vi har mange muligheder for at hjælpe og støtte de 

elever, der af den ene eller anden årsag oplever 
udfordringer i skolelivet. Vi prioriterer eksempelvis, at 

SFO-pædagogerne er med i dele af undervisningen, for 
at støtte og hjælpe de elever, der har behov for dette. Vi 

har på skolen et fagligt støttecenter, hvor der ydes 
mange forskellige tiltag, og der tilrettelægges 

sprogstøtteforløb målrettet til vores elever med dansk 
som andetsprog.

 
For elever der oplever udfordringer med adfærd, 

kontakt og/eller trivsel, har vi et AKT-team, der laver 
forskellige indsatser både på individ-, gruppe- og 

klasseniveau.

Faglighed i fokus

Glade børn i fokus

Sundhed og bevægelse i fokus
Vi ser elevernes sundhed som en væsentlig del af den 

gode trivsel, og det er vigtigt for os, at sundhed og 
sundhedsarbejdet bliver en fast del af dagligdagen.

 
Vi arbejder ud fra et sundhedsbegreb, der både 

omhandler elevernes fysiske og mentale velvære, 
hvilket bl.a. kommer til udtryk, når indskolingen 

afholder ”Sundhedsuge” og når udskolingen arbejder 
med en sundheds- og forebyggelsesuge.

Skovvangskolen har et team af bevægelsesvejledere, 
der sammen med det øvrige personale sikrer, at 

bevægelsesaktiviteterne får en central rolle og en høj 
kvalitet, således at eleverne oplever, at de 45 minutters 
daglig bevægelse i folkeskolen både er sjovt og lærerigt.

Vi ønsker, at vores elever udvikler deres kreative 
tænkning og virkelyst. Derfor prioriterer vi eksempelvis 

vores ugentlige fagdage, hvor ét fag har en hel dag, 
hvor der undervises i faget med en mere kreativ tilgang. 
Vi oplever, at fagdagene giver en større fordybelse, og 

vi inddrager ofte anderledes læringsmiljøer. 
 

Vi har tre årlige temauger, hvor skemaet brydes op, og 
vi arbejder på tværs af alder og/eller fag. Derudover har 

vi både musical for 4. årgang og vores traditionelle 
skolefestuge for hele skolen, som begge er båret af 

elevernes kreative arbejder. Desuden afholder vi hvert 
forår vores kunstudstilling, hvor både skolens elever og 

lokalområdets dagtilbudsbørn udstiller kunstværker i 
skolens smukke aula.

Kreativitet i fokus



I vores SFO glæder vi os til at byde dit barn velkommen til en ny verden - en verden fuld af sjove lege, 
gode sange, hyggelige lejrbål, udfordrende spil, flotte LEGO-byggerier, fed musik og rigtig meget mere. 

Med andre ord; en verden af samvær og fællesskab.  

Velkommen i SFO

I kan læse meget mere om vores skole og SFO og vores mange tilbud på vores hjemmeside 
www.skovvangskolen.dk

Vil I vide mere?

 "Efter betænkningstid valgte min kæreste og jeg 
den lokale folkeskole Skovvangskolen, fordi vores 

søn også har brug for at være på en skole, som 
afspejler lokalområdet og samfundet, hvor der skal 

være plads til alle.

Reza Karimi
far til Julius

"Privatskole eller folkeskole?"

Vi kan se og mærke på vores søn, at han er glad for at gå 
i skole og være i SFO’en og har fået en masse venner på 

tværs af klasser. Han er omgivet af engagerede, 
kompetente og imødekommende lærere og pædagoger. 

På Skovvangskolen er der plads til alle og vi har 
ikke et sekund fortrudt vores valg."

Her er der både plads til grin og gråd, og vi arbejder konstant på at sikre de bedste vilkår for alle 
børnene. Vi har derfor fokus på at skabe en balance mellem den frie, spontane leg og de planlagte, 

voksenstyrede aktiviteter.

Vores SFO er opdelt i to teams – Skovhuset og Klub Det Gule Hus. Skovhuset er for 0.-1. klasse, og har 
base i ”Huset” i skolegården samt i ”Legehuset”. Skovhuset deler flere lokaler med undervisningen, og 

lokalerne er således kendte for de mindste børn.
Klub Det Gule Hus er for 2.– 3. klasse og holder til i det gule hus lige over for skolen.

På vores hjemmeside kan I læse meget mere om vores hverdag og aktiviteter. Her kan I også læse 
hvilke forventninger I kan have til os, samt hvilke forventninger vi har til samarbejdet med jer.

Skovvangskolen - Skovvangsvej 150, 8200 Aarhus N

På vores Facebook-side kan I se billeder og følge vores hverdag.

I er altid velkomne til at ringe til os på tlf. 8713 6200 hvis I har spørgsmål eller lyst til at besøge os.


