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  Fra skolens kalender i november 

 
Onsdag  3. Fagdag 2/elevsamtaler  
Mandag 8. Omfotografering + skolefoto for 5. 
og 9. kl. 
Tirsdag  9. Åbent hus for nye forældre til 0. kl. 
  22/23 fra 15.00-17.00 

Tirsdag 16.  Skole/hjem 1 

Torsdag 18.     Skole/hjem kun for 0. kl.  

 5. kl. floorballstævne. 

Mandag 22.    Skole/hjem 2 

Mandag 24.  Skole/hjem 3 

Mandag 25.    Fagdag 3. 

 BUM 8.-9. klasse  

Skole/hjemsamtaler 

Vi har besluttet at indføre et nyt format, når det      
handler om skole/hjemsamtaler. Der er en samtale 
pr. barn og to ansatte til stede. Elever i 0. klasse 
skal ikke med til samtalen. Elever i 1.-9. klasse 
præsenterer noget, de har arbejdet med, ved 
samtalen. De er med til det meste af samtalen, 
men vil blive bedt om at gå ud de sidste minutter, 
så de voksne kan tale sammen.  

 

Åbent hus i forhold til 0. klasse 22-23  

Forældre og andre interesserede inviteres til åbent 
hus i 0. klasse d. 9. november i tidsrummet 15.00-
17.00. Der er oplæg kl. 16.00. Inviter gerne mulige 
forældre med, da der er enkelte ledige pladser i 
næste års 0. klasse. 

 
 

Vintervejr 

Vi er kommet ind i den sidste efterårsmåned, og vi    
ved af erfaring, at sneen kan komme pludselig. 

 

 

 

 

 

Procedure ved snestorm. 

Ved kraftigt snevejr har vi kontakt med   
vejvirksomheden og busselskabet. Hvis der er 
problemer med at få vejene ryddet og busserne til 
at køre, kan skolen lukke for undervisning. Hvis 
denne beslutning bliver taget, offentliggøres det i 
radioen DR P4/regional senest ved udsendelsen 
klokken 06.30. Det lægges også på 
www.davidskolen.dk. 

Vi sørger for, at der er personale, som kan tage 
imod de elever, der kommer i skole alligevel.  

  

Omfotografering: 

Der vil blive omfotografering samt foto af 5. og 9. 
klasse mandag den 8. november. 

 

Elevsamtaler: 

Der er elevsamtaler med klasselæreren på fagdag 2 
altså d. 3. november. Sideløbende har klasserne 
fagdag på skolen. 

 

Fagdag 3: 25. november fra kl.  07.55 – 12.15:  

Dagen vil for de fleste indeholde elementer af 
juleklip. Det er en klasselærerdag. 
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Legepladsen 

Vi har modtaget de første skitser til skolens nye       
legeplads og arbejder videre med dem, yderligere 
info herom følger. 

200 kr. 

Foreningen af Kristne Friskoler har en skolepulje, 
der er et fordelingsorgan, som uddeler midler til 
foreningens skoler. Vi søger et tilskud til vores 
kommende legeplads hos FKF. For at bevare status 
som fordelingsorgan har FKF brug for 100 
gavegivere pr. år i Danmark, som giver mindst 200 
kr.  Hvis du/I kan undvære 200 kroner, og på 
indbetalingen noterer, at I er forældre på 
Davidskolen, så vil det være en hjælp for skolen og 
for FKF.   

De kan indbetales på konto: reg. nr. 8131 konto nr. 
6580372668 (Den Jydske Sparekasse) eller via 
Mobilepay 36 372. Hvis I ønsker at give en 
fradragsberettiget gave iht. ligningslovens §8 – 
findes der oplysninger herom på skolens 
hjemmeside. 
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