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Året 2017 har både givet store og små udfordringer.  Vores byggeudvalg og især ledelsen har brugt rigtig 

megen tid på at bokse med Bornholms Regionskommune, da byggetilladelsen til indskolingens byggeri 

endnu ikke er givet. Det ser ud til, at det falder på plads i år 2018. Sidste år lovede jeg, at byggeriet ville 

blive påbegyndt i 2017. Nu håber jeg, at det bliver i 2018. 

 

Skolen har været og er stadig meget udfordret med et forholdsvis lavt elevtal. Det er virkelig noget der har 

indflydelse på økonomien. Fra året 2016 til 2017 er elev antallet steget med 3. Fra 192 til 195. Men da 

skolen har en kompetent ledelse samt et dygtigt og sparsommeligt personale er der alligevel opnået et 

positivt økonomisk resultat.  

 

Skolen har også oplevet nogle rigtig positive ting i 2017. Blandt andet har tænketanken CEPOS offentlig 

gjort den årlige undersøgelse af undervisningseffekten på ca. 1400 forskellige folkeskoler, privatskole samt 

friskoler. Undervisningseffekten er forenklet sagt en måde at måle hvor meget en skole kan løfte elevernes 

karakter i forhold til, hvad man kan forvente ud fra deres forældres baggrund. Igen i år ligger Davidskolen 

på et stabilt højt niveau. Faktisk er vi nr. 1 her på Bornholm. Dette flotte resultat, skyldes de engagerede og 

dygtige lærere og pædagoger som Davidskolen har, hvilket bestyrelsen ønsker at takke dem for. 

 

 

I 2017 blev det traditionsrige julemarked afviklet ved hjælp af lærere og forældre og ansatte. Her oplevede 

skolen en rigtig stor opbakning fra forældre og elever som gjorde en virkelig stor indsats. En stor tak til jer 

forældre. Også stor tak til skolens medarbejdere og elever. Overskuddet herfra blev ca. 90.000 kr. Pengene 

vil blive brugt til forbedringer af skolegården. 

En af de lidt større udfordringer skolen har skullet imødegå er, at viceskoleleder Finn Andersen opsagde sin 

stilling pr 31/12. Han er fortsat ansat på skolen som almindelig lærer frem til sommerferien. Så må vi se om 

vi kan tilbyde Finn en permanent løsning. Bestyrelsen takker Finn for det arbejde han har udført som 

viceskoleleder. 

En af skolens lærere, Christina Ambrosen har sagt ja til at overtage nogle af Finns tidligere opgaver som 

midlertidig souschef frem til sommerferien. Tak til C.A. at hun vil tage den ekstra tjans. 

Vi er i fuld gang med at søge efter en ny viceskoleleder og håber, at denne kan starte efter sommerferien. 

Endnu en gang vil jeg takke for den opbakning som I forældre har vist Davidskolen i 2017. Tak fordi I viser 

Davidskolen den tillid, at I sender jeres børn i vores skole. Jeg håber, at I fortsat vil huske på Davidskolen. 


