
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                             

Vesterkærets Skole, Skydebanevej 1, 9000 Aalborg, 99828488 

Kære forældre til kommende skolestartere 
 
Velkommen til Vesterkærets Skole – skolen i Vestbyen! 
 
Med denne lille folder vil vi kort fortælle om, hvad 
Vesterkærets Skole har at byde på. 
 
Vesterkærets Skole er en moderne folkeskole med en stolt 
historie, der går helt tilbage til 1953. Hos os arbejder vi for 
én ting: at hjælpe børn til at blive så dygtige, som de kan – 
både fagligt og socialt. 
På den måde lærer de at møde verden med nysgerrighed, 
kreativitet og viden.  
Med vores ca. 300 elever er vi en mindre folkeskole med 1-
2 klasser pr. årgang. Det skaber nærhed og et stærkt 
sammenhold og fællesskab, som vi er rigtig stolte af. 
  
Som I jo nok ved, ligger Vesterkærets Skole i den dejligste 
bydel Aalborg kan tilbyde, nemlig Vestbyen. Vi ELSKER 
det! Her er der hurtig adgang til den skønne natur i Vestre 
Fjordpark og på Egholm. Og så er vi stadig kun et stenkast 
fra byens pulserende liv. 
 
Vesterkærets Skole er en skole for alle børn, og vi sætter 
stor pris på den diversitet, som vi har på skolen. 
 
 
 
 
 

På Vesterkærets Skole er vores værdier DNA´en i vores 
arbejde. Vores 5 værdier er: 
#dannelse 
#mangfoldighed 
#fællesskab 
#trivsel 
#viden 
 
Al begyndelse kan være svær.  
Vi vil gøre vores bedste for, at jeres børn får en rigtig god 
skolestart på Vesterkærets Skole. I vores indskoling lægger 
vi særlig vægt på at møde andre med smil, vise respekt for 
andre, gøre sig umage, og at alle har en god ven! 
 
For os er den gode dialog med jer forældre vigtig. I er altid 
velkomne til at kontakte os for et besøg eller ringe til os for 
at få mere at vide om skolen.  
Er dit barn skolestarter i skoledistriktet inviteres I til diverse 
informationsmøder forud for skolestart. Men alle er 
velkomne. 
 
Vi afholder fyraftensmøde onsdag d. 21/10-20 kl. 17-19, 
og har informationsaften onsdag d. 13/1-21 kl. 17-19. Så 
kom forbi! 
 
Tjek vores Facebook side ud, hvis I vil se mere om, hvad 
der sker i hverdagen hos os i billeder og lyd. Se også: 
vesterkaeretsskole.aula.dk 
 
Med mange lærerige hilsner 
Kasper Cramer Engebjerg, skoleleder 


