
            
 

****************************************************************************************************************************** 

Vi minder lige venligst om, at 
- man som elev på Davidskolen møder i skole med 

 penalhuset i orden. 
- når man er elev i 6. – 9. kl., møder i skole med en  

opladt computer. 
 
 

*** 
 

 
sendes direkte på mail sammen med dette nyhedsbrev. 

 

*** 

Ovenstående skyldes bl.a., at vores nye hjemmeside er sat i gang, 
men i en ufærdig udgave, så vi i øjeblikket ikke selv kan lægge 

noget på. 
 

*** 

 
 

Vi starter skoleåret med flere nye ansigter: 
Jørgen Kjøller Petersen er ansat som ny viceskoleleder. Han har 
arbejdet som lærer i bl.a. København i en del år, men er nu vendt 

tilbage til fødeøen. 
Theresa Pedersen er ansat som årsvikar med støttelærertimer. 

Hun er nyudklækket student. 
Rachel Kragh Jensen er ansat dels med en opgave som personlig 

assistent, dels som inklusionslærer i indskolingen.  
Hun er ligeledes nyudklækket student 

Så har Joachim Munch i et stykke tid været tilkaldevikar, men har 
indtil december desuden fået et fast som personlig assistent. 

 
 

Davidskolens nyhedsbrev.  
Nr. 245 – august-september 2018 

www.davidskolen.dk   - kontor@davidskolen.dk 
 

 
August 

 

Man. d. 14.   1. skoledag for 0. - 9. kl.  
Tir. d. 21.  Rystesammentur for 7. - 9. kl. 
Tor. d. 23. – fr. d. 24. Hyttetur 5. kl. 
Tor. d. 30.  Forældremøde 5. kl. 
 

September 
 

Ma. d. 3. – fr. d. 7. Lejrskole 7. kl.  
To. d. 6.  Forældremøde 4. kl. 
Fr. d. 7.  Fagdag 1 
Tor. d. 13.   Forældremøde indskolingen 0. - 3. kl. 
Ma. d. 17. – ons d. 19. 9. kl. til København 
  
Man. d. 24.  Åbent hus 
  Forældremøde 7. kl. 
Ons. d. 26.  Forældremøde 6. kl. 
Tor. d. 27.  Forældremøde 8. kl. 

 

Oktober 
 

Tir. d. 2.  Forældremøde 9. kl.  
 
 

Nye ansigter 

Skolekalender 2018-19 



            
 

****************************************************************************************************************************** 

 
til alle elever og forældre til skoleåret 2018-19. 

I år starter vi med 208 elever, det er 13 flere i forhold til sidste skoleår.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Der vil om morgenen være åbent på kontoret fra kl. 7.30.  
Sygemelding og andre beskeder kan gives på  

telefon 56 97 50 40 eller mail kontor@davidskolen.dk,  
ikke personligt til enkelte ansatte. 

Skolen som sådan er ligeledes åben fra kl. 7.30, med gårdvagt fra kl. 7.45. 
 

*** 
 

 
 

Vi minder om, at sidste frist for at ansøge om friplads for skoleåret 2018-19 er 
fredag d. 31. august 2018. 

 
 

*** 
 
 

Alle får fri kl. 12. 
 

 

Forældremøder 
Som det fremgår af kalenderen, er det i den kommende tid virkelig sæson for 

forældremøder.  
I forbindelse med indbydelserne til møderne, udsendes også årsplaner for de 

enkelte fag på det pågældende klassetrin via mail.  
Der plejer at være et fantastisk fremmøde ved forældremøderne, lad os 

fortsætte den rigtig gode ’tradition’! 
 

Som noget nyt forsøger vi at holde forældremøderne i indskolingen 0.-3. kl. 
den samme aften med et fælles oplæg fra  

læsekonsulent Helle Vaabengaard. 
 
 
 
 
 
 

 Efterfølgende er der forældremøder i klasserne hver for sig. Vi er godt klar 
over, at nogle af jer har børn i to af klasserne, men vi håber, I kan finde en 

acceptabel løsning på det.  
 

*** 

 
 

Action-idræt, pigefodbold, Bornholms natur, lektiecafé. 
 
 
 
 

 
 

0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl.  6. kl.  7. kl.  8. kl. 9. kl. 
LL Idræt Mat. Mat. Hist. Dansk Eng. Lejrskole Nat.fag Nat.fag 

Valgfag 7. – 9. kl. modul 1 

Fagdag 1 

 

Fripladsansøgning 



            
 

****************************************************************************************************************************** 

 
*** 

 


