
Formandsberetning 2018 
 

 

Året 2018 har været et godt år for Davidskolen. Der har været udfordringer men der har været meget som 
er lykkedes og når året skal gøres op må man konkludere, at vi er kommet godt i mål med en hel del. Det 
positive som nok syner mest er, at vi endelig fik byggetilladelsen på plads og byggeriet startede efter 
sommerferien. Vi forventer, at indskolingen kan tage den nye bygning i brug efter sommerferien 2019. 
Indskolingens fysiske rammer bliver herved opgraderet, hvilket har været tiltrængt længe. Bestyrelsen 
takker forældre og skolens personale for den store tålmodighed de har udvist både før byggeriet startede 
og nu mens byggerodet står på. 

 

Året startede for skolens ledelse med Lene M som skoleleder og Christina Ambrosen som souschef idet Finn 
Andersen stoppede som viceskoleleder ved årsskiftet 2017/2018. Christina var kun ansat midlertidigt frem 
til sommerferien og efter sommerferien tiltrådte Jørn Kjøller Petersen som ny viceskoleleder. Bestyrelsen 
vil sige stor tak til Christina for at hun ville tage den ekstra tjans indtil vi fik ansat en ny viceskoleleder. 

 

Skolen har i de foregående år været udfordret af et forholdsvis lavt elevtal. I 2017 havde vi 195 elever, men 
det er steget til 208 elever. Det er virkelig noget der kan mærkes på økonomien. Når vi så stadig har en 
kompetent ledelse samt et dygtigt og sparsommeligt personale, har Davidskolen opnået et ganske flot 
økonomisk resultat. Faktisk så flot, at skolen ikke har behøvet at optage lån for at finansiere nybyggeriet. 
Når jeg siger, at skolen har fået flere elever betyder det ikke, at vi ikke har plads til flere elever. Nogle 
klasser er fyldt op, men i andre er der stadig plads derfor, hvis nogen kender nogen der overvejer at sende 
deres børn til Davidskolen så ring bare til Lene og forhør jer. 

 

Også i 2018 har skolens lærere og pædagoger vist deres værd idet Davidskolen ligger på en flot 7. plads i at 
løfte eleverne fagligt, og det er vel at mærke en 7. plads i Danmark. Et flot stykke arbejde lærere og 
pædagoger har udført.  

 

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak til skolens ledelse for et godt samarbejde. Tak til skolens 
lærere, pædagoger og øvrigt personale I er alle hver især en vigtig brik for skolens drift. Tak til jer forældre 
for den opbakning I har vist Davidskolen. Tak fordi I viser Davidskolen den tillid at I sender jeres børn i vores 
skole. Jeg håber, at I fortsat vil huske på Davidskolen. 

 


