Davidskolen, formandsberetning 2014
Generalforsamling 11/3-2015

Davidskolen har i gennem de senere år haft ca. 200 elever. Det har ikke ændret sig
væsentligt idet vi pt. har 198 elever og yderligere 4 elever på vej til nogle af de
ledige pladser.

Skolereform:
2014 bød på ekstra timer for eleverne og mindre forberedelsestid for lærerne. De
ekstra timer er blevet lagt tidligt på dagen. Det vil sige at eleverne har skullet vænne
sig til at stå tidligere op!
Både eleverne og lærerne har taget udfordringen til sig og det ser ud til at lykkes.
Lærerne har i hvert fald meldt ud at de ønsker at fortsætte med samme koncept til
næste år. Starten af skoleåret bød på udfordringer ud over de længere dage. BAT
havde over sommeren ændret busplanen i forhold til hvad der var aftalt. Det gjorde
at en del elever havde svært ved at nå deres bus eller måtte vente længe på den
næste bus. Ret hurtigt blev ringetiderne ændret for at tilpasse til busserne. Det
gjorde at de fleste elever nu har en kort ventetid. Desværre har det også betydet at
der nu kun er 2 frikvarterer i løbet af dagen. Vores fornemmelse er dog at lærerne
er gode til at lave nødvendige pauser ind i mellem.
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IT:
2014 var også året hvor vores overbygningselever skulle have pc med i skole.
Samtidig var eleverne blevet lovet en ny IT-platform, Easy-IQ, med tilhørende
Microsoft Office pakke.
Her må vi indrømme at vi har haft store udfordringer. Vores IT-medarbejder Lene
Madsen har kæmpet en kamp. V i kan bare konstatere at det har været en ulige
kamp. Platformen har været en pakke der er blevet tilbudt andre friskoler som
vores.
Mange af de andre skoler, der har taget imod pakken, har haft store udfordringer
ligesom os.
Dog ser det ud til at der er en opblødning på vej. 9. klasse har tyvstartet tidligere på
året og 7. og 8. klasse er begyndt at anvende dele af pakken inden for de sidste 14
dage.
Vi arbejder stadig løbende på at komme i mål med det.

Økonomi:
Mht. økonomi vil jeg ikke sige så meget fordi Ivan Quist fremlægger regnskabet
herefter. Jeg vil dog nævne at vi har haft et tilfredsstillende positivt resultat!
Jeg vil blot lige nævne at vi fremtidigt har en udfordring i forhold til støttekrævende
elever. Det har altid været et uforudsigeligt område. Det er ikke blevet nemmere.
Det ser ud til at vi først får en melding omkring maj måned i forhold til hvilke midler
vi kan få til disse elever. Budgettet følger regnskabsåret (kalenderåret) og det har
derfor været svært at lægge et retvisende budget. Vi er spændte på at se hvad der
kommer fra SPSU-styrelsen.
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Jubliæum:
2014 var også et jubliæumsår for Davidskolen. Vi er nu blevet 40 år. Det blev
markeret med en anderledes uge med fokus på skolen i gamle dage, fordi vi
samtidig fejrede at der har været skolegang for børn i Danmark i 200 år. Ugen blev
afsluttet med en forældre- eftermiddag hvor der blev serveret kaffe og lagkage.
Eleverne viste forældrene lidt af hvad de havde brugt ugen på bl.a. gymnastik fra
gamle dage, skuespil og forskellige værksteder.
Om aftenen var der så jubilæumsfest for gamle elever hvor 180 tidligere elever og
personale mødte frem til en hyggelig aften.

Bus:
I forbindelse med jubilæet blev der bl.a. også solgt lodsedler for at kunne finansiere
købet af en ny bus, da den gamle måtte lade livet efter lang og tro tjeneste. Den
fremtidige drift af bussen bliver hjulpet på vej af sponsorer som er synlige på Davidekspressen.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for sponsorerne til lodsedler og bussen
samt alle andre sponsorer der hjælper skolen på vej!
Den nye bus blev taget i brug ved skolernes motionsløb i oktober og er sidenhen
blevet brugt flittigt.
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Bygninger:
Vi har et stort område som skolen ligger på og sidste år fik vi endnu en bygning,
Holgers Hus. Huset har gennemgået en stor forandring og er klart til brug i april
måned. Det er meningen at denne bygning skal bruges til SFO og vippebørn.
Som alle nok har bemærket har vi også mistet en bygning. Det gamle fysiklokale var
udtjent og blev revet ned med tanke på at bygge en ny bygning til brug for bla. 0.
klasse.
I forbindelse med ombygning og nedrivning skal der også lyde en tak til alle de
frivillige der har ydet en ekstraordinær indsats.

Personale:
I 2014 har vi ansat:
Elena Camelia Anton som rengøringsassistent.
Anne Kirstine Waage Bech som timelærer.
Lonnie West Andersen som barselsvikar.
Milka Kofoed-Jespersen, Benjamin Kaas Rasmussen og Peder Skoubo Pedersen som
tilkaldevikarer.
Lisbeth Funch Madsen som vikar i SFO.
Vi har sagt farvel til: Solveig Krøier, Maria Kofoed Larsen og Milka Kofoed-Jespersen
Anne Kirstine Waage Bech

Samarbejde:
Til sidst vil jeg også takke for et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen og med ledelse,
lærere og pædagoger. Vi synes at vi har et godt hold og håber på at det fortsætter.
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