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TILBAGEBLIK OG FOKUS
CORONA VIRUS
Marts måned har været en begivenhedsrig måned og har
med sikkerhed fået en plads i historiebøgerne.
Udbredelsen af COVID-19 har med stor hastighed påvirket
alt og alle, hvilket resulterede i at alle skoler skulle lukke.
Dette har været en stor øvelse for os alle, da ingen havde
forberedt sig på dette.
Jeg vil gerne rose alle elever, forældre og ikke mindst
lærerne for at fortsætte skolegangen fra afstand. Det er
ikke en nem øvelse, da en stor del af lærergerningen
består af de nære lærer-elev og elev-elev relationer. Disse
er grobunden for en god og sund læring.
Fokus for lærergruppen har været, at alle elever får noget
fornuftigt og fagligt udviklende at beskæftige sig med jf.
fællesmålene, som de allerhelst skal kunne lave alene. Og
vi er selvfølgelig klar over at dette i mindre grad er
realistisk for de små i indskoling, som vil få behov for en
voksen ved siden af sig.

Vi håber og regner med at være tilbage på skolen sammen
med vores dejlige elever efter påskeferien, men hvis ikke
det bliver tilfældet, vil alle elever forsat modtage den
forpligtede undervisning, som fjernundervisning. Det vil
det betyde at mere af undervisningen vil blive konverteret
til online undervisning, og at der derfor muligvis kan
forekomme evt. skemaændringer og andre tiltag.
Vi venter spændt på regeringens udmelding, og er klar til
at give undervisning til jeres børn uanset hvad udfaldet af
udmeldingen bliver.
Vi håber, at alle vores elever og forældre fortsat har det
godt og I ønskes alle sammen en rigtig god påskeferie.

Med venlig hilsen
Gökhan Camur, Skoleleder

UDSKUDTE AKTIVITETER

UNI LOGIN OG SKEMAINTRA

Med skolelukningen har det ikke været muligt for os at
afholde mange af de planlagte aktiviteter for marts
måned. Tilsynsbesøget, lejrskolen med 4.kl., projektugen
med 8.kl., fællesspisningen med 4.kl., generalprøven til
eksamen for 9.kl. er blandt nogle af de aktiviteter som vi
har været nødsaget til at udskyde.

Oplever i udfordringer med jeres Uni login eller
Skemaintra, kan I enten skrive til gc@salixskole.dk eller
ringe på tlf. 31 61 29 21 for support og hjælp. Det kunne
være glemt adgangskode eller brugernavn.

Desuden har vi også udskudt afholdelsen af
forældrekonsultationerne og de diagnosticerende prøver i
dansk og matematik for alle klassetrin til et senere
tidspunkt.

KONTAKT OS
Det ikke muligt at kontakte skolen på tlf. 36 176 176, men
på info@salixskole.dk.

FØLG SALIX
Husk, at I kan følge skolen på Instagram eller på Facebook
og følge med i skolens virke, dagligdag og ekskursioner. I
skal blot klikke på ikonerne herunder.

