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TILBAGEBLIK OG FOKUS
SKOLEPENGE

VIKAR

For at skolen fortsat kan opretholde en funktionsdygtig
skolegang og følge med i udviklingen i samfundet, blev det
besluttet på sidste generalforsamling at skolepengene skal
stige med 2 % til den nærmeste tier, de to næste
kalenderår, 2020 og 2021. Dvs. at skolepengene stiger til
920 kr. om måneden og SFO/skolebus stiger til 560 kr. pr.
1.1.2020.

Da alle skoler er underlagt tilsynspligt ved lov, samt
undervisningspligt med eleverne, er det vigtigt at i tilfælde
af sygdom (eller barns sygdom) blandt lærerne, at der
benyttes vikarer.

LEGEPATRULJEN
På skolen har vi et meget aktiv og arbejdsom elevråd som
fortjener stor ros for deres ihærdighed, flittighed og
beslutsomhed. Et område som de har været med til at
beslutte er skolens legepatrulje.
Legepatruljen består af 16 elever fra 6., 7. og 9.kl., som
bruger deres pauser til at koordinere, igangsætte samt
deltage i lege målrettet indskolingseleverne. På denne
måde får indskolingseleverne lært at lege, så flere der
inkluderet og antallet af konflikter falder.

Her på Salix bestræber vi os på at benytte
undervisningskompetente vikarer og derfor er det vores
førstevalg altid at benytte egne lærere/leder til at varetage
denne opgave. Når dette ikke er muligt indkalder vi vikarer
fra vores faste vikarkorps, som hovedsageligt består af
gamle elever, som studerer til lærer eller pædagog. Dette
sikrer os at vikaren har et kendskab til skolen, eleverne og
tilgang til undervisning og pædagogik.
Dog skal det ikke forstås at hver gang vi bruger vikarer at
det skyldes sygdom. Vi indkalder også vikarer når en klasse
skal på udflugt/ekskursion/lejrskole, ved terminsprøver, når
der afholdes elevsamtaler, når lærere deltager til kurser
eller andre aktiviteter som kræver lærernes tid og
opmærksomhed.

TILSYNSBESØG

KAGESALG

Det er beskrevet i § 9 i friskoleloven, at der skal føres tilsyn
med friskoler. Den certificerede tilsynsførende på skolen
hedder Annelise Dahlbæk og er uddannet folkeskolelærer
og er desuden cand.pæd. i musik og cand.pæd. i generel
pædagogik. Mere info kan findes på dahlbaek.dk.

Et andet initiativ, som elevrådet arrangerer, er kagesalg
hver fredag. Formålet er velgørenhed og et ønske at gøre
andre børn glade. De vil tage kontakt til Red Barnet for
donation til fattige børn i Danmark. Når pengene er samlet
og doneret, vil I alle blive informeret. Kagerne bages af
elever fra forskellige klasser hver fredag.

KOMMENDE AKTIVITETER
EKSKURSIONER

TERMINSPRØVER

I løbet af november måned skal følgende klasser på
ekskursioner:

I uge 45 bliver der afholdt terminsprøver for 8. og 9.
klasserne. Terminsprøverne bliver afholdt med
eksamenslignende forhold for at træne elever bedst
muligt til de skriftlige eksamener. Planen for ugen er
som følgende:

18. nov.
20. nov.
21. nov.

3. kl.
9. kl.
9. kl.

Ripley’s Believe it or not
Salaam film festival ”The outer boy”
Salaam film festival ”Kapernavn”

SKOLEHJEM SAMTALER
I løbet af uge 48 vil der blive afholdt skolehjem samtaler for
alle klassetrin. Skolehjem samtalerne bliver afholdt af dansk
og matematiklærerne i de respektive klasser. Mere info
bliver sendt ud af når tiden nærmer sig.







Mandag d. 4. nov. engelsk kl. 9.00-12.00.
Tirsdag d. 5. nov. matematik fra kl. 9.00-13.00.
Onsdag d. 6. nov. dansk stil fra kl. 9.00-12.30.
Torsdag d. 7. nov. dansk retskrivning og
læseprøve kl. 9.00-10.30.
Fredag d. 8. nov. tysk kl. 9.00-12.00.

PROJEKTUGE
TILSYNSBESØG
Det første ud af tre tilsynsbesøg, er mandag d.18. nov.
Planen for dagen er som følgende:
1. Lektion
2. Lektion
3. Lektion
4. Lektion

3. kl. Musik
2. kl. Matematik
6. kl. Engelsk
7. kl. Tysk

PS
SR
MR
SG

Efter alle tre tilsynsbesøg, hvor den ene er uanmeldt, skriver
den tilsynsførende sin tilsynsrapport, som bliver
offentliggjort på hjemmesiden ved skoleårets afslutning. Alle
tidligere rapporter kan ses på salixskole.dk/om-salixskole/tilsyn.

I uge 48 har 9.kl. projektuge alle fem dage og har
fremlæggelser mandag og tirsdag i uge 49.

STANDPUNKTSKARAKTER/ELEVPLANER
Fredag d. 22. november udleveres skoleårets første
stundpunktskarakter med 7-trin skala bedømmelse for
eleverne i udskolingen (7.-9.kl.), standpunktskarakterer
med skolens eget 5-trin skala bedømmelse til
mellemtrinet (4.-6.kl.) og elevplaner til indskolingen
(0.-3.kl.).

KONTAKT OS
I kan altid kontakte skolen på tlf. 36 176 176 eller på
info@salixskole.dk.

KLIPPE KLISTRE
Traditionens tro er der klippe klistre dag mandag d. 25.
november.

Med venlig hilsen
Gökhan Camur, Skoleder

HUSK SKOLEHJEM SAMTALER I UGE 48.

