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Køb af nye skoletrøjer 

Nu kan der købes flotte, nye skoletrøjer med 

Davidskolens logo og en illustration med teksten 

”Davidskolen skaber”. Illustrationen viser tegning 

af børn med armene om skuldrene på hinanden. 

Tegningen er i en konkurrence og efter en 

elevafstemning arrangeret af elevrådet blevet 

valgt som bedste bidrag. 

Trøjerne kan købes i forskellige størrelser og 

farver - som T-shirt og som hoody uden snor. 

Bestillingssedler er kommet med eleverne hjem. 

Sidste bestillingsfrist er tirsdag 21. oktober. 

 

Aflysning af emneuge og orienteringsløb 

På grund corona-epidemiens stigende smittetryk 

har vi desværre måttet aflyse emneugen og o-

løbet i uge 41. I stedet undervises der klassevis 

med 1-2 faste lærere, hvor man gennemfører et 

lettere alternativt program. Klasserne vil blive 

informeret særskilt om deres program for ugen. 

Fredag vil også blive afviklet klassevis - med 

idrætsaktiviteter kombineret med andre fagligt-

sociale aktiviteter.  

 

Nye valgfag fra torsdag, d. 22. oktober 

7. - 9. klasse skal i perioden 22. okt. - 11. dec. 

have henholdsvis volleyball, bagning og 

billedkunst. 

 

Information fra bestyrelsen 

Processen med at finde en ny skoleleder er i 

gang. Tirsdag 27. oktober vil der blive et 

sonderende møde mellem skolens konsulent i 

opgaven og skolens ansatte. Snarest derefter 

opslås stillingen. Det er bestyrelsens hensigt, at 

man kan have en aftale om en ny skoleleder klar 

ved kalenderårets udgang. Tidspunktet for en 

ansættelse er af gode grunde ikke muligt at 

fastsætte endnu. 

Som bekendt fratrådte vores tidligere skoleleder, 

Lene Due Madsen, lige før sommerferien i år. Det 

var efter gensidig aftale med bestyrelsen og med 

aftale om løn et halvt år frem. Efter Lenes ønske 

blev der ikke nogen afskedsreception i 

forbindelse med hendes fratræden. Men der er 

grund til at sige Lene en kæmpestor tak for 40 års 

utrætteligt 

arbejde for 

skolen. Hun 

har i årenes 

løb haft 

mange 

forskellige 

funktioner 

såsom 

klasselærer, 

skolevejleder, 

it-lærer, 

viceleder og 

leder.  
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Skolens formand, Helene Koefoed-Jespersen, 

siger: På den netop afholdte generalforsamling 

blev efterspurgt mere information. Fra 

bestyrelsens side vil vi forsøge at efterkomme 

dette, ved at vi her i "Slyngen" skriver nogle af de 

punkter, som vi har behandlet ved sidste møde. 

Derfor: Ved vores sidste møde, den 24.sept., talte 

vi blandt andet om:  

 

• At der bliver etableret wi-fi i samlingssal 

og dele af D-bygningen, så de 

forestående prøver kan afvikles med et 

velfungerende netværk. 

• Tagtegl skal sikres. 

• Vi vil forsøge at gøre nogle tiltag, for at 

forbedre informationen fra skolen – 

blandt andet ved at orientere efter vores 

bestyrelsesmøder. 

 

Nye regler for idræt omklædning i hallen efter 

efterårsferien 

Der er indgået en aftale med Aakirkebyhallerne 

om, at vi efter efterårsferien kan få lov at bruge 

hallernes omklædnings- og baderum, så vi både 

kan klæde om og tage bad - tilnærmelsesvis - 

klassevis - dog naturligvis adskilt i m/k. 

Skemaændringer efter efterårsferien 

Der vil være nogle skemaændringer i nogle 

klasser efter efterårsferien. De klasser, det 

berører, vil få besked i løbet af uge 41. 

 

Busvagt 

Fra 5. klasse får man nu lov til selv at gå til 

bussen, når skoledagen er slut. Det sker gennem 

gitterporten i Østergade. Eleverne fra 0.-4. klasse, 

der skal med bus hjem, har stadigvæk følgeskab 

af en busvagt, når de får fri. 

 

Der skiftes et par vinduer i E-bygningen. 

Klasserne kan godt hygge sig 

klassevis i pauserne       


