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Skolebeskrivelse
Østervangskolen – en skole for det hele menneske
Østervangskolen blev grundlagt i 1960 og er placeret i den sydlige del af Hadsten by omgivet af dejlige
grønne områder med boldbaner, skoleskov, historisk værksted, skolehave og naturvogn. Disse omgivelser
lægger op til skolens naturfaglige toning vedtaget af skolebestyrelsen og giver gode muligheder for
varierede undervisningsaktiviteter generelt.
Skolen har stærke traditioner som en årlig musik- og markedsfestival, morgensang, fælles motionsdag,
juleklippedag, Luciaoptog, fælles jule- og sommerafslutning i hallen, udlandsudvekslinger i udskolingen,
inden- og udenlandske studerende i praktik, et stærkt skole/hjem-samarbejde med internat for
skolebestyrelsen og forældrerådsfest for alle forældrerådene m.m.
De bærende værdier i dagligdagen er høj faglighed, trivsel for alle og dannelse til fællesskab
Personale, elever og forældrevalgte i skolebestyrelsen har skoleåret 2017/2018 arbejdet med at udvikle
skolens undervisning således, at skoledagen er mere varieret med forskellige undervisningsaktiviteter og
alligevel sammenhængende. Det har været en spændende og meget givende proces, der har udmøntet sig i
et fokus på at holde skole for det hele menneske. Dette har givet sig udslag i en understøttelse af lærerenes
og pædagogernes fagprofessionelle frihed inden for givne rammer og nye tiltag i skoleåret 2018/2019 fx:







To fællesuger for hele skolen, Sundhedsuge og Minisamfund
En række anderledes undervisningsuger i skolens indskoling, mellemtrin og udskoling
Fagdage i de almindelige basisuger
Fokus på at holde skole for ”Kloge hoveder, Kloge hænder og Kloge kroppe”
Udviklingsprojekt i udskolingen ”Erhverv og Fremtid” i samarbejde med Den Jyske
Håndværkerskole, Tradium i Randers og Aarhus Tech
Etablering af et smedeværksted i tilknytning til det eksisterende historiske værksted

Der er indskrevet 480 elever ved skolestart 2018 inkl. elever indskrevet i skolens to modtageklasser.
Bygningsmæssigt er skolen opdelt på flg. måde: A-fløjen, skolens ældste bygningsafsnit, med indskolingen,
0.-3. årgang og SFO. B-fløjen indeholder 4.-6. årgang. C-fløjen indeholder administration, lærerværelse og
mødelokaler, og endelig D-fløjen, skolens yngste skoleafsnit, der indeholder faglokaler, 7.-9. årgang og
modtagelsesklasserne.

