
Hvidbog Vestermarkskolen: 
 
Rammer: 
Vestermarkskolen er en skole på to matrikler, der ligger i udkanten Svendborg kommune. På 
afdelingen i Ollerup – Skolebakken – er der et spor fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. På 
afdelingen i Vester Skerninge – Fåborgvej – er der et spor fra børnehaveklasse til og med 6. 
klasse og 2 spor i 7., 8. og 9. klasse. Til 7. klasse modtager afd. Fåborgvej elever fra 6. klasse på 
afd. Skolebakken. Elevtallet på de to matrikler ligger på ca. 350. 
 
Begge matrikler har store grønne udendørsområder der virkelig appellerer til leg og bevægelse 
– til brug i både idrætstimer og frikvarterer.  
Skolen på Fåborgvej har desuden to fodboldbaner med mål i mange forskellige størrelser samt 
et ”atletikstadion” med løbebane, længdespringsgrave og tilløbsbaner til kast. Indendørs er 
der en gymnastiksal med diverse redskaber, og der gøres også flittigt brug af Vester 
Skerningehallen.  
Skolebakken har også en gymnastiksal og en fodboldbane – og de gør brug af Vester 
Skerningehallen i idrætstimerne. Skolebakkens udearealer giver også mange gode muligheder, 
da de er meget kuperede og varierede. 
 
I skoleåret 2012/2013 deltager eleverne fra børnehaveklasse – 6. klasse i Svendborgprojektet 
med 6 ugentlige idrætstimer. 
 
Struktur: 
Eleverne til og med 6. klasse på Vestermarkskolen har alle 6 idrætstimer. De har to 
dobbelttimer, en udetime uden omklædning og en dansetime. Den ene dobbelttime er for 4. 
klasses vedkommende svømning. 
 
Dobbelttimerne giver mulighed for ”almindelig idræt”, hvor der er tid til ro og fordybelse, og 
hvor de enkelte idrætslærere varetager en undervisning, der når meget længere end de vante 2 
timer pr. klassetrin. 
 
Udetimerne hele året er utroligt velfungerende. Vi bruger ikke tid på at klæde om, men vi 
skynder os at komme i gang. Eleverne vænner sig hurtigt til formen, og timerne bruges både til 
traditionel idræt – men ligeså meget til leg og bevægelse.  
 
Dansetimerne varetages af musiklærerne og byder både på gamle traditionelle kredsdanse og 
mere moderne dans og bevægelse til musik. 
 
Koordinator: Torben Jensen, torben.werth.jensen@skolekom.dk  
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