
            
 

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

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. 

 

 
 

Vi starter skoleåret med mange nye ansigter: 
Signe Hartung Kjærby er ansat som lærer,  

i år udelukkende med timer 1. kl. 
Ida Pedersen er ansat som lærer  

og har timer i både 1., 2., 4., 5., 6. og 7. kl. 
Joan Øhrstrøm er ligeledes ansat som lærer,  

fortrinsvis med timer i 6.kl.  
På pædagogfronten har vi ansat Kristine Elleby-Krøier. 

Så er der ansat fire nyudklækkede studenter med faste vikaropgaver.  
Det drejer sig om Benjamin Elleby, Julie Harild Mortensen, Miriam Sode 

og Nicolas Hellner.  
 

Fagdag 1 

 

Vi giver besked om sluttidspunkt for dagen senere, da vi i øjeblikket 
kæmper med at få bustider og skema til at passe bedre sammen.  

Der kan derfor i den nærmeste tid generelt komme små justeringer på 
mødetider og frikvarterers længde. 

 
 

Davidskolens nyhedsbrev.  
Nr. 254 – august-september 2019 

www.davidskolen.dk   - kontor@davidskolen.dk 
 

 
August 

 

Man. d. 12.   1. skoledag for 0. - 9. kl.  
Tor. d. 15.  Rystesammentur for 7. - 9. kl. 
Ons. d. 21.  Forældremøde 2. kl. 
Tor. d. 22.  Forældremøde 6. kl. 
Man d. 26.  Forældremøde 5. kl. 
Man. d. 26. – fre. d. 30. 7. kl. på lejrskole 
Ons. d. 28.  Forældremøde 8. kl. 
 

September 
 
Tir. d. 3.  Fagdag 1 
Tor. d. 5.  Forældremøde 4. kl. 
Tir. d. 10.  Forældremøde 7. kl. 
Tor. d. 12.   Forældremøde 9. kl. 
Ons. d. 18.  Forældremøde 0. kl. 
Tor. d. 19.  Forældremøde 1. kl.  
Man. d. 23.  Forældredag (tidl. kaldet Åbent hus) 
   

Oktober 
 

Tor. d. 3.  Fotografering 
Tor. d. 3.  Forældremøde 3. kl. 
Fre. d. 4.  Valgfagsmodul 1 slutter   
 
 

0. kl. 1.kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl.  6. kl.  7. kl.  8. kl. 9. kl. 
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Nye ansigter 
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****************************************************************************************************************************** 

 
til alle elever og forældre til skoleåret 2019 - 20. 

I år starter vi med 206 elever, et par færre end sidste skoleår,  
men der er 2-3 nye på vej. 

 
 
 
 
 

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. 
*** 

’Service’ på kontoret ved utilpashed/sygdom mm. 
Akut opståede problemer opstået i skoletiden, hjælper vi gerne eleverne med, 
men hvis en elev fx møder lidt utilpas i skolen, og derfor måske kan forventes 

af få brug for smertestillende/febernedsættende, vil vi bede om, at I som 
forældre selv sørger for, at de medbringer tabletter.  

 

*** 

Valgfag 7. – 9. kl. modul 1 

Action-idræt, pigefodbold, boldspil ude, lektiecafé. 
 
 
 
 
 
 

Nyt skema, nye ringetider 
Da Undervisningsministeriet har lavet nogle ændringer, gældende for det nye 
skoleår, har vi også valgt at se på vores fagtilbud.  
Vi har valgt at ændre således: 
1 lektion mere tysk i 6. kl., 1 lektion mere i historie i 9. kl., 1 lektion mere i 
samfundsfag i 8. kl., 1 lektion mindre matematik i 4. kl., men 1 lektion mere i 
både 5. og 6. kl., 1 lektion mere i idræt i 9. kl.,  
2 lektioner madkundskab i både 4. og 5. kl.  
Der er fortsat 3 lektioner madkundskab i 6. kl. Nyt obligatorisk krav fra 
Undervisningsministeriet er, at eleverne skal have 2 lektioner i et praktisk-
musisk fag over to år i 7. - 8. kl. med obligatorisk prøve efter 8. kl. Vi har på 
Davidskolen valgt, at vi kan tilbyde madkundskab. Derfor er der fra nu 2 
lektioner madkundskab i 7. kl. Det fortsætter i 8. kl. næste år, hvorefter de skal 
til afgangsprøve i faget. Det er obligatorisk forstået på den måde, at det 
hørermed til en fuld afgangsprøve, der endelig afsluttes efter 9. kl. Vi har 
endvidere givet alle klasser en klasselærertime. 
Alle disse tiltag bliver der plads til, bl.a. fordi vi har sløjfet de daglige 25-
minutters ’Bånd’. 

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’! 

 

Fripladsansøgning 
 

Vi minder om, at sidste frist for at ansøge om friplads for skoleåret 2019-20 er 
mandag d. 2. september 2019. 

 

 
 

 


