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Skole-hjem-samtaler 

I april måned afholder vi skole-hjem-samtaler på 

følgende datoer: Mandag d. 12., onsdag d. 14., 

tirsdag d. 20. og torsdag d. 22. april. Alle om 

eftermiddagen. Det bliver online via Teams eller 

via telefon. Skema for samtaletiderne er 

udleveret til hjemmene via eleverne. 

 

Nyt skema 

Før påske sendte vi endnu en revision af vort 

hovedskema ud. Vi takker for jeres forståelse for, 

at denne tid har gjort udfordringerne med at 

lægge skema vanskeligere end normalt.  

 

Folkeskolens afgangsprøver og anderledes uge 

I første uge af maj – uge 18 – har vi anderledes 

uge, ligesom 9. kl. skal op til de skriftlige 

afgangsprøver. For 0.-8. kl. slutter alle 

skoledagene i denne uge således kl. 12.15. 

 

For 9. kl. bliver afgangsprøverne således: 

Mandag 3. maj kl. 
9.00-12.30 

Dansk skr. 
fremstilling 

Tirsdag 4. maj kl. 
9.00-13.00 

Matematik m.og u. 
hjælpemidler 

Onsdag 5. maj kl. 
9.00-10.30 

Dansk retskrivning og 
læsning 

 

Konfirmation St. Bededag 

Kun et par af vore elever i 7. kl. skal i år 

konfirmeres på vores vanlige konfirmationsdag, 

St. Bededag. Andre bliver konfirmeret på dage 

længere frem mod sommerferien. De fleste 

venter med at blive konfirmeret til lørdag 4. 

september, hvor der forhåbentlig er mulighed for 

at få mange med til festen.  

 

Cykelsponsorløb udsat 

Cykelsponsorløbet, der var planlagt til afvikling 

fredag 7. maj, bliver udsat til afholdelse fredag 

10. september i stedet. Udsættelsen skyldes 

corona-restriktionerne. 

Brug kontor@davidskolen.dk 

Ved skriftlige henvendelser til Davidskolen 

omkring sygemelding m.v. beder vi jer om at 

bruge mailadressen kontor@davidskolen.dk. 

Det gør arbejdsgangen lettere på kontoret. 

 

Udetøj med til idræt 

Efter påske vil det typisk være sådan, at man går 

ud i idrætstimerne, med mindre vejret er meget 

dårligt. Derfor vil vi bede om, at eleverne 

medbringer idrætstøj og sko, så man kan deltage 

med fuld skrue i den udendørs 

idrætsundervisning. 

 

Påskevandring 

Fredagen før påskeferien var alle elever klassevis 

ude på en tur i landskabet syd for skolen, hvor de 

oplevede påskens begivenheder levendegjort på 

forskellig vis. 

På turen mødte eleverne 8 rollespilsstationer, 

som var bemandet af 5. og 6.kl.  

På nogle stationer fik man noget, som kunne 

hænges op i klassen. Rundt på ruten hang 

3.klasses påskeillustrationer og viste vej. 

Vandringen sluttede på den lille legeplads, hvor 

et fint trækors blev beklædt med påskeliljer.  

Det blev en smuk og tankevækkende oplevelse 

op til påskehøjtiden. 

 

 

Ingen corona-testning på skolen fredag 

Der bliver ingen coronatestning på skolen på 

fredag 9. april, da skoledagen slutter kl. 12.15. 

Den tidlige lukning skyldes et lærerkursus på 

skolen.  

NB: SFO har åben på trods af kursus. 
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