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TILBAGEBLIK OG FOKUS 

ALLE ELEVER TILBAGE I SKOLEN IGEN 

Så er vi ved at nå til vejs ende på skoleåret 2019-20. 

Personligt har det været et meget lærerigt og turbulent år. 

Siden marts måned har skolen været præget af corona og 

er derfor overgået til nødundervisning. Vi har stiftet 

bekendtskab med mange nye undervisningsformer, som 

online undervisning og fjernundervisning. Dog kan jeg 

mærke på eleverne at lige meget hvor stor en teknologisk 

fremgang der måtte være i samfundet, så er der intet der 

kan matche den gode gamle fysiske relation mellem lærer-

elev og elev-elev og for den sags skyld mellem lærer-

lærer.  

Vi er kort sagt meget glade for at være tilbage og glade for 

at kunne modtage alle vores elever på skolen igen. Også 

selvom det kun er i begrænset tidsrum.  

Jeg vil personligt ønske alle 9. klasses elever og forældre, 

som vi ikke vil have i blandt os længere, held og lykke 

fremover. De er altid velkomne til at vende tilbage, hvis de  

har brug for hjælp, vejledning eller rådgivning. Også hvis 

det bare er et besøg. 

Til alle andre forældre og elever på skolen ønsker jeg en 

rigtig dejlig sommerferie og glæder mig til at vi mødes igen 

på den anden side af ferien. 

 

NÆSTE SKOLEÅR 

Skolen åbner igen sine døre til et nyt skoleår, mandag d. 

10. august for 2. – 9. kl. fra kl. 9.00 – 11.00. Fra tirsdag d. 

11. august vil der være normalt skema for 2. – 9. kl. 

På nuværende tidspunkt og med regeringens nuværende 

planer for genåbningen af Danmark, regner vi stærk med 

at alle elever efter sommerferien er tilbage på normal tid 

og normal skema. Al vores planlægning og forberedelse 

sker ifølge dette. Vi krydser fingre og håber at alt går som 

planlagt. 

 



 

BONBONLAND 

Selvom der er blevet åbnet op i store dele af Danmark, 

mener ledelsen og lærergruppen, ud fra et 

forsigtighedsprincip, at den traditionelle afslutningstur for 

alle klasser bliver udskudt i første omgang til august 

måned. 

 

PLANT ET TRÆ 

Som vi havde skrevet i tidligere nyhedsbreve var det 

besluttet af elevrådet at indtægterne fra kagesalget om 

fredagene skulle gå til plantning af nye træer. Der blev i alt 

solgt for 1750 kr. kage som vi har doneret til plant-et-

trae.dk, hvor H.K.H. Kronprinsen er protektor. Tak for 

jeres indsats og bidrag 

 

GRØN DAG 

Det bliver ikke muligt at afholde grøn dag i denne omgang, 

da det ikke har været muligt at finde en passende lokation 

pga. corona krisen. 

 

KONTAKT OS 

I kan altid kontakte skolen på tlf. 36 176 176 eller på 

info@salixskole.dk.  

Med venlig hilsen 

Gökhan Camur, Skoleleder 

 

KARAKTERER OG ELEVUDTALELSER 

Under normale forhold skulle alle elever fra 4. – 8. kl. have 

årskarakterer enten i form af 7 –trin karakterskalaen (7.-

8. kl.) eller 5-trin afkrydsnings skalaen (4. – 6. kl.). Men da 

forholdene ikke har været normale siden midten af marts 

pga. corona udbruddet og alle skoler er gået over i 

nødundervisning, har vi været nødsaget til at aflyse 

karaktergivningen, da den ikke vil give et retmæssigt 

billede af den enkelte elev. Derimod finder vi det stadig 

meget vigtigt at lærerne fra de fire store fag dansk, 

matematik, engelsk og tysk skriver en udtalelse om det 

enkelte barn. Disse udtalelser vil I modtage den sidste 

undervisningsuge, uge 26. 

Dog er det lidt anderledes for 9. kl., da de skal have 

karakterer i alle fag for at kunne få et eksamensbevis. 

Karaktererne for 9. kl. bliver givet d.12. juni.  

 

9. KLASSE DIMISSIONSFEST 

Alle 9. kl. elever samt deres forældre er inviteret til 

dimission søndag d. 21. juni. Dagen er en festdag for vores 

afgangsklasse som skal fejres med stil. Nærmere info 

bliver udsendt i løbet af uge 24. 

 

SIDSTE SKOLEDAG 

Den 12. juni er sidste skoledag for 9. kl. For 6., 7. og 8. kl. 

er der sidste skoledag onsdag d. 24. juni og for resten af 

skolen er der sidste skoledag torsdag d. 25. juni.  

 

 
LÆRERNE OG LEDELSEN ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMERFERIE  
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