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Fagdag 3 – torsdag d. 21. februar 

 

 

 
 

Davidskolens nyhedsbrev.  
Nr. 249 – januar-februar 2019 

www.davidskolen.dk    

 

Januar 
 Ons. d. 2. I skole igen 

 Fr. d. 4.  Valgfagsmodul 2 sidste gang 

 Ons. d. 9. Åbent hus 

 Tors. d. 10. 8. - 9. kl. Projektopgaveforberedelse 

 Ons. d. 16. Dramaforestilling 4. - 5. kl. 

 8. - 9. kl. Volleyball-stævne 

 18. - 24. Projektopgave 8. kl. 

 21. - 24. Terminsprøver for 9. kl. 

 28.1. – 4.2. Projektopgave 9. kl.  

Februar 

 Uge 6 Anderledes uge 

 6. – 8.  Terminsprøver for 8. kl.  

 12. – 13. og 19. Skolehjemsamtaler KUN for 9. kl. 

 Tors. d. 21.  Fagdag 3 / Uddannelsesdag for 7. - 9. kl. 

Lørdag d. 1.3. – søndag d. 10.3. 

 
 

 
 

Klasse Fag 
0. Dansk mm. 
1. Na/tek 
2. Dansk/billedkunst 
3. Historie/Kristendom 
4. Engelsk 
5. Matematik 
6. Dansk 
7. Uddannelsesdag 
8. Uddannelsesdag 
9. Uddannelsesdag 

 

Alle har fri kl. 12.00 

Personale-nyt 

Der sker meget lige i øjeblikket. Fra 1.1.19 har vi ansat Dorrit 

Rasmussen, dels som personlig assistent, dels med nogle timer i kreative 

fag. Pernille Laursen er gået på barselsorlov og Louise Møller-

Christensen er nu klasse- og dansklærer i 2. kl. Nogle af Louise 

øvrige timer er overtaget af andre for at få det hele til at gå op. Pr. 1.2. har 

vi ansat Lisbeth Funch Madsen i SFO’en som afløser for Lisbeth 

Kofoed-Pihl, der går på pension. 

Pr. 1.3. har vi ansat Maja Kronborg til at overtage en stor del af Miriam 

Hjøllunds skema. Hun skal have 3. klasse i dansk, mens Christina 

Ambrosen fortsat er klasselærer. Miriam er sygemeldt med 

graviditetskomplikationer.   

Pædagog Pernille B. Jakobsen går på barsel d. 31.3. og til at udfylde 

hendes plads, har vi ansat Lisbeth Dejbjerg Hansen. 

 

Vinterferie! 



            
 

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

Vores meget traditionsrige  

høvdingboldturnering 
for 4. - 6. kl. afholdes i ugerne 3 – 5 i 2019. 

Hold med de mest opfindsomme 
 navne kæmper mod hinanden næsten hver dag i ’Bånd’- lektionen.  

Til slut spiller de to puljevindere mod et lærerhold. 
 

 
 
 
 

Både et pige- og et drengehold fra 8. - 9. kl. var de bedste ved et 
volleyballstævne d. 16.1.19 i Dansk Skoleidræt - regi. 

Stort til lykke med det! 
Det betyder, at de deltager i DM i Kalundborg  

i dagene 19. - 21.3. 
 

Davidskolen nr. 7 i hele Danmark! 
 

 
Vi glæder os i disse dage over, at vi i tænketanken CEPOS’s undersøgelse af 

undervisningseffekten står som nr. 7 på listen over de skoler, der løfter 
eleverne bedst fagligt, vel at mærke af samtlige skoler i Danmark!  

 

At komme for sent! 
Vi oplever desværre, at flere elever kommer for sent til morgensang. For nogle 
handler det nok om at tage en tidligere bus, for andre om at komme lidt 
tidligere hjemmefra. Vi henstiller til, at både forældre og elever gør en indsats 
for at have den gode vane at møde til tiden! 

’Anderledes uge’ i uge 6 
0. - 2. kl. + 7. kl. Projekt 

 
3. – 6. kl. Fagdage 

8. kl. Terminsprøve og fagdage 

9. kl. Projektopgavefremlæggelse og fagdage 

Alle elever har fri kl. 12.00 hele ugen,  
dog kan der være afvigelser for 8. og 9. kl. 

 

Valgfagsmodul 3 for 7. – 9. kl. 
 11. jan. - 15. mar. 2019 

I perioden tilbydes:  
Lektiecafé 
Pigefitness 
FilmLAB 
Bagning 

 

Generalforsamling 
Vi vil allerede nu gøre opmærksom på,  

at Davidskolen afholder sin årlige generalforsamling  
onsdag d. 20. marts 2019 

Dagsorden udsendes senere. 
 

Ferieplanen for skoleåret 2019-20  
findes nu på vores hjemmeside www.davidskolen.dk 


