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Fra skolens kalender 

3.-5. maj  Folkeskolens afgangsprøver i 9.kl. 

3.-6. maj  0.-8.kl. anderledes uge 7.55-12.15 

(fagdage eller projekt) se skema 

nedenfor. 

27. maj Sidste skoledag 9.kl. 

1. juni Fagdag 0.-8.kl. 
Uge 18 Mandag 

7.55-12.15 

Tirsdag 
7.55-12.15 

Onsdag 
7.55-12.15 

Torsdag 
7.55-12.15 

Fredag 

0.fagdage LL LL LL LL Almin- 

delig  

skole- 

dag 

med 

normal 

skole-

dags-

længde 

 

 

 

 

 

 

1.fagdage PLL KHO LN LN 

2.fagdage ASO EM SHK SHK 

3.fagdage EM PWJ KHO KHO 

4.projekt GWJ 

LMC 

GWJ 

LMC 

GWJ 

LMC 

GWJ 

LMC 

5.projekt MK MK MK MK 

6.projekt MH MH MH MH 

7.fagdage JWK JWK JWK JWK 

8.fagdage BSR KR PWJ EM 

9. FP9 og    
fagdag 

FP9 FP9 FP9 AV 

 

Bordfodboldturnering 

4.kl. har de seneste uger 

været i gang med en 

spændende bordfodbold-

turnering i nogle af 

frikvartererne.  

I skrivende stund har man 

endnu ikke fundet 

finaledeltagerne, men 

rygtet siger, at lærer-

Louise giver eleverne kamp til stregen. Løber hun 

mon med gevinsten? 

 

Fratrædelser 

Vi skal tage afsked med nogle lærere til sommer. 

Louise Møller-Christensen har af praktiske 

årsager valgt at skifte til Peterskolen fra næste 

skoleår. Louise kom til skolen som lærer i 2014. 

Lis Gudbergsen går på pension. Efter 42 års 

trofast tjeneste som lærer på Davidskolen synes 

Lis, at hun nu har gjort sin borgerpligt på DS. Helt 

så længe har Gitte og Peter Westh Jensen ikke 

”gået i skole”. De kom som nyuddannede lærere 

til Davidskolen i 1983 og har nu også begge valgt 

at gå på pension. 

 

Davidskolen søger nye lærere 

Med disse fratrædelser er der plads til nye lærere 

fra næste skoleår, og vi søger lige nu efter nye, 

der kan gå ind og overtage stafetten. 

 

Nyt lærerpar ansat på Davidskolen  

Men der er også nye på vej. 

Efter sommerferien begynder 

Annika og Benjamin 

Rasmussen. Benjamin er 

nyuddannet lærer, mens 

Annika har et semesters 

undervisning til gode endnu. 

Efter at have været ”ovre” 

nogle år er de nu begge tilbage på fødeøen og 

glæder sig til at komme i gang på Davidskolen. 

For Annikas vedkommende bliver skolestarten 

dog snart afbrudt af en barselsorlov, da parret 

venter deres tredje barn. 

 

Uglens samlingssal renoveres 

Efter sommerferien vil vore pedeller have en 

nyrenoveret samlingssal  på Uglens 2. sal klar til 

eleverne i udskolingen. Der er blevet sat en 

effektiv og smuk lydabsorberende bagvæg op, 

gulv og vægge er nymalede, og en fast væg med 

dør ind til det tilstødende klasselokale har afløst 

den gamle foldedørsvæg. Kun den sidste finish 

mangler, inden lokalet kan tages i brug. 


