Faktaark om Vester Mariendal Skole

Nøgletal om skolen
Antal elever:

450 elever i almenklasser og 85 elever i specialklasser

Antal årgange:

0.-9. klasse

Antal spor:

2 spor fra 0.-6. klasse og 3 spor 7.-9. klasse

Budget:

Kronebevilling: ca. 5.500.000 kr. og Timebevilling: 56.000.000 kr.

Ansatte fordelt på typer
Ledelse:

5

Antal lærere:

65

Antal pædagoger:
Antal pædagogmedhjælpere:

38
18

Tekniske medarbejdere/administrativt personale

20

Skolens profil og særlige toninger
Vester Mariendal Skole er skole for børn i skoledistriktet omkring Stjernekvarteret, Scheelsminde og Kærby. Skolens overbygning
overtager elever fra Kærby Skolen. Skolen har ingen særlig profil eller toning. Alle medarbejdere arbejder målrettet på at levere et
godt professionelt produkt. Det gælder både i vores almene afdeling og specialafdeling. Vester Mariendal skole har længe været
kendt som skolen der kan inkludere børn med særlige udfordringer, især børn med fysiske handicaps. Skolen arbejder i øjeblikket
med stor fokus på elevernes færdigheder i læsning og matematik. Skolens PLC er blevet genetableret og er i dag fuldt funktionelt
med dygtige medarbejde og højt engagement. PLC arbejder i øjeblikket med skolens samlede ”Mindset” omkring tilgang til elever
generelt, men især til elever som har særlige udfordringer. Vester Mariendal Skoles specialafdeling står foran en stor udvidelse.
Afdelingen skal 1. august 2019 kunne varetage undervisningen for eleverne fra Svenstrup Skole specialafdeling og specialafdeling
fra Løvvangskolen.

Bygninger
Skolen er bygget 1968. Flere mindre tilbygninger, herunder behandlerafdeling med varmvandsbassin. Skolen er ved at opføre
tilbygning til nyt specialcenter. Skal huse ca. 115 specialklasseelever. Det nye specialcenter åbner 1. august 2019.

Særlige udfordringer
At samle tre forskellige specialtilbud i ny bygning. Renovering af den gamle skole i perioden fra 2018 til 2021. Skolen har ekstra
afdeling på Løvvangskolen. Endvidere er der etableret samarbejde med specialklasser på Svenstrup skole.

Særlige forcer
Skolen har en god samarbejdskultur på alle niveauer. Skolen arbejder systematisk med elevernes læring og trivsel. Skolen deltager i
undervisningsministeriets rammeforsøg vedr. reduceret skoledag. Rammeforsøget afsluttes ved skoleårets afslutning 2020.

