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Fra skolekalenderen: 
13. sept.:       Forældremøde 5. + 9. klasse 
16. sept.        Fagdag 2 - udeskole   
19. sept.:       Bedste- oldeforældredag  
20. sept.:       Forældremøde 4. klasse 
21.-23. sept. 9. kl. København 
29. sept.:       6. kl. Christiansø, forældremøde 7.kl. 
30. sept.        Pædagogisk dag fri senest 14.00 
3. okt.          Forældredag 
5. okt.          Idrætsstævne 4. kl.   
12.-14. okt.    Emneuge + motionsdag 0755-1230 
 

Ferieplan Davidskolen 22-23. (rettet) 

 Feriestart Ferieslut 

Efterårsferie Lørdag d. 
15.10.22  

Søndag d. 
23.10.22 

Juleferie Onsdag d. 
21.12.22 

Mandag d. 
02.01.23 

Vinterferie Lørdag d. 
18.02.23 

Søndag d. 
26.02.2023 

Påskeferie Lørdag d. 
01.04.23 

Mandag d. 
10.04.23 

St. Bededag Fredag d. 
05.05.23 

Søndag d. 
07.05.23 

Kr. 
Himmelfartsdag 

Torsdag d. 
18.05.23 

Søndag d. 
21.05.23 

Pinseferie Lørdag d. 
27.05.23 

Mandag d. 
29.05.23 

Grundlovsdag Mandag d. 
05.06.23 

Mandag d. 
05.06.23 

Sommerferie Lørdag d. 
24.06.23 

Søndag d. 
06.08.23 

 

 

Forældredage: 

På forældredage er I som forældre særlig 
velkommen til at komme, overvære og deltage i 
undervisningen.  

 

 

Davidskolen tilbyder gratis samtalegrupper for børn 

af skilte forældre, i perioden fra efterårsferien til lige 

efter jul, det vil foregå fredage i 3. og 4. lektion. 

 

Hvis I er interesserede i at jeres barn deltager i et 

forløb, er I meget velkomne til at henvende jer til 

skolen. Hvis jeres barn kommer med i gruppen, vil I 

modtage et brev med lidt mere information og en 

dato til et forældremøde. 

 

Har I yderligere spørgsmål til samtalegrupperne, kan I 

læse mere på http://www.børnegruppen.dk/til-

foraeldre/ - og ellers er I velkomne til at tage kontakt 

til os på ldh@davidskolen.dk og mk@davidskolen.dk 

 

Mvh. Maja og Lisbeth 

 

Legepladsen: 

Legepladsen er, som I kan se, stadig forsinket. Vi 
rykker for det, men afventer desværre stadig 
behandling af vores byggeansøgning og kan ikke få at 
vide, hvornår kommunen begynder at behandle den. 

 

Fra teknisk service:  

Der er opsat lydloft i 3. klasse, der males vinduer og 
laves energibesparende tiltag.  

 

Tak for indsatsen: 

Med udgangen af september måned stopper Lisbeth 
Laursen som ansat på Davidskolen, da vi efter 
længere tids sygdom desværre har set os nødsaget til 
at afskedige hende. Stor tak for godt arbejde og 
fællesskab i mange år. Med ønsket om alt godt og 
Guds velsignelse for Lisbeth og hendes familie i 
fremtiden.  

God 
 eftersommer! 

www.davidskolen.dk - kontor@davidskolen.dk 

Til kalenderen: 
Davidskolen afholder 

Julemarked lørdag 19. nov. fra 
11.00-15.00 

for elever, forældre, 
bedsteforældre samt andre 

interesserede.  

Vi gør opmærksom på: 
Bedste- og oldeforældredag 
mandag d. 19. september. 
Vær med til morgensangen 

klokken 07.55. 
Prøv en skoledag anno 2022. 
Der serveres kaffe og brød. 
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