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Fuld skole igen   

Det er en fest at mødes hele skolen igen! 

Midt i morgentågen blafrer flaget over 

skolegården. Som et dobbelt hint. For nok er det 

værd at fejre dagen, hvor vi kan mødes igen, men 

naturligvis lægger corona-test, afstandskrav, 

klasseadskillelse m.v. en usikkerhedens tågeslør 

over åbningen. For vil det nu gå godt alt 

sammen? Vi må alle bidrage til, at det vil lykkes 

med genåbningen.  

 

Testning på skolen 

Hver tirsdag og fredag kl. 

9.45-10.45 tilbydes gratis 

test på skolen for elever 

fra 5.kl. og op. Den 

mulighed anbefaler vi, at 

man benytter sig af, fordi 

to ugentlige test af elever 

over 12 år og ansatte er 

skolens sikkerhed for, at en evt. smitteindføring 

på skolen hurtigt kan bremses. Det er også ok at 

bruge andre teststeder, hvis man i stedet ønsker 

det.  Vi skal ikke på skolen se svarene på testene. 

 

Adskilte klasser 

I bestræbelserne på at mindske risikoen for 

smittespredning blandes klasserne ikke i timerne, 

og i frikvartererne er det kun 0.-1. kl., der deler 

legeplads. Samtidig overholder vi alle 

anbefalinger, når det gælder afstandskrav, 

hygiejneregler osv. 

 

Generalforsamling  

Generalforsamlingen, som vi plejer at afholde i 

marts måned, må vi desværre udsætte  afh. 

forsamlingsrestriktionerne. Bestyrelsen overvejer 

afholdelse af en evt. virtuel generalforsamling. 

 

Fra skolekalenderen i marts 

Onsdag 3.   skole/hjem-samtale-sedler ud 

Onsdag 10. skole/hjem-samtaler-sedler og 

evalueringsark tilbage 

Torsdag 11.  forældremøde AFLYST 

Torsdag 18. fagdag 4 (se skema nedenfor) 

Fredag 19. Ugle-fest AFLYST 

Fredag 27. påskefejring 

 

Personalenyt 

Det er mellem Davidskolen og Ida Marie Koch 
Pedersen aftalt, at Ida Marie Koch Pedersen 
fratræder sin stilling som lærer ved skolen som 
følge af et længere sygeforløb. Ida Marie Koch 
Pedersen har derfor haft sin sidste arbejdsdag. 
Davidskolen takker Ida for hendes tid på skolen 
og ønsker hende al held og lykke fremover. 
Idas timer bliver læst af nogle af skolens øvrige 
lærere og af en tidligere ansat vikar, Andrea 
Skovbo. 
 
Pga. coronarestriktionerne har nogle af vore 
tidligere vikarer ikke kunnet komme videre med 
deres fremtidsplaner lige nu. Derfor trækker vi 
stadig på Søren Kofod Larsens, Alexander Kjøller-
Hansens og Benjamin Ellebys arbejdskraft. Nye 
vikarer i dette kalenderår er også Daniel Pedersen 
og Frederik Madsen. Så vi synes selv, vi er godt 
dækket ind indtil videre. 
 
Fagdag 

Fagdagen 18. marts går fra 7.55-12.15 og bliver 

med følgende lærerbesætning: 

0.kl. LL, 1. kl. PLL, 2. kl. EM, 3.kl. KHO, 4. kl. GWJ, 

5.kl. MK, 6.kl. MKH, 7.kl. KR, 8.kl. AV og 9.kl. PWJ. 

 

Påskefejring 

Vi planlægger en alternativ 

påskefejring 26/3. Det bliver 

desværre uden forældredeltagelse 

pga. coronarestriktioner. 

 

Tak! 

En kæmpestor tak til jer forældre, der igennem to 

måneder tålmodigt har bistået os med 

undervisningen af jeres børn. Nu kan vi kun håbe 

på, at I slipper for hjemmeundervisning foreløbig. 


