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Jørgen ansat i fast skolelederopgave 

Jørgen Kjøller Petersen har i 

dette skoleår været ansat som 

konstitueret i skolelederstilling-

en på Davidskolen. Den stilling 

byttes nu ud med en fast skole-

lederrolle, idet bestyrelsen 

efter en lang sonderingsfase, 

hvor skolelederstillingen også har været slået op, 

har opfordret Jørgen til at gå ind i en mere 

permanent ansættelse som skolens leder. Det har 

Jørgen sagt ja til.  

 

 

Fra skolens kalender i juni 

Tirsdag 1.  Fagdag 

Onsdag 2. Afgangsprøve 9. kl.  mdl. engelsk 

Onsdag 9. Afgangsprøve 9.kl. mdl. dansk 

Onsdag 16. Mdl. årsprøve 8.kl. naturfag 

Torsdag 17. Mdl. årsprøve 8.kl. naturfag 

Tirsdag 22. Mdl. årsprøve 8.kl. dansk 

Onsdag 23.  Mdl. årsprøve 8.kl. dansk 

Torsdag 24. Dimissionsfest 9.kl. 

Fredag 25.  Sidste skoledag for 0.-8.kl. 

Fagdag den 1. juni kl. 7.55 – 12.15 
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Buskort i forbindelse med sommerferien: 

Alle buskort skal afleveres sidste skoledag, og 

man kan køre hjem uden. Første skoledag efter 

ferien er det i orden at køre til skole uden gyldigt 

buskort. Der udleveres denne dag et nyt buskort  

Giv besked senest 14.6. til cms@davidskolen.dk, 

hvis billedet ønskes fornyet. 

 

Dimissionsfest 

for elever i 9. kl. og deres forældre 

torsdag 24. juni kl. 19.00 

i skolens store samlingssal. 

(Festen bliver naturligvis tilrettelagt i henhold til 

gældende corona-restriktioner) 

 

Sidste skoledag fredag 25. juni kl. 7.55 – 11.20 

Dagens program er hygge/oprydning i klasserne. 

Vi slutter af med et arrangement for alle tilrette-

lagt af 8. klasse. Læg mærke til, at det er en kort 

skoledag. 

 

Glemte sager 

Igen i år er årets samling af glemte sager lagt 

frem i aulaen ved den store samlingssal fra d. 

14.6. og frem til sommerferien. Kig ind på skolen 

for at se, om noget kan genkendes. Der er på alle 

skoledage åbent til kl. 16 eller efter aftale. 

 

Hilsen fra skolens bibliotek 

”Tak, hvis du som forælder vil tjekke efter, at dit 

barn får afleveret evt. glemte biblioteksbøger 

inden sommerferien. 

Ferieplan Davidskolen 21-22 

 Feriestart Ferieafslutning 

Sommerferie Lørdag 26. 
juni  

Tirsdag 10. 
august  

Efterårsferie Lørdag 16. 
oktober  

Søndag 24. 
oktober  

Juleferie Onsdag 
22. dec. 

Søndag 2. 
januar  

Vinterferie Lørdag 26. 
februar 

Søndag 6. 
marts  

Påskeferie Lørdag 9. 
april  

Mandag 18. 
april  

St. Bededag Fredag 13. 
maj  

Søndag 15. 
maj  

Kristi 
Himmelfartsferie 

Torsdag 
26. maj  

Søndag 29. 
maj  

Pinseferie Lørdag 4. 
juni  

Mandag 6. 
juni  

Sommerferie Lørdag 25. 
juni  

 

De nævnte datoer er inklusive 
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