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Månedligt nyhedsbrev for Salix skole

I GANG IGEN
Af skoleleder Gökhan Camur
Så er vi igang igen og der er fuld tryk på i alle klasser og
der bliver ihærdigt arbejdet for at lære nyt og indhente
noget af det tabte. Dog mærker vi stadig den fysiske og
mentale påvirkning, som corona har givet os. Derfor er det
stadig utroligt vigtigt at følge alle hygiejne reglerne.
Vi har nu afsluttet alle forældremøderne og kan fortælle at
der har været en stor tilstedeværelse, hvilket betyder meget
for et produktivt skolehjem samarbejde.
Sommeren er nu officielt ovre og vi er trådt ind i efteråret,
som generelt byder på en masse regn og blæst. Derfor er det
essentielt at jeres børn er klædt på til vejret og evt. har
ekstra skiftetøj (0. - 3. kl.)
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SKOLEFOTO
Tirsdag

og

onsdag

d.

15.

og

16.

september kommer skolefoto.dk forbi
skolen

og

tager

portræt

og

klassebilleder. Der vil i den nærmeste
tid

blive

sendt

en

fotoseddel

med

relevant info med jeres børn.

BRANDØVELSE
Minimum en gang om året afholder vi en
brandøvelse, hvor formålet er at kunne øve og
teste evakueringen så hurtigt som muligt og
med fuld sikkerhed for at personale og børn
når i sikkerhed i overensstemmelse med en
forud lagt plan. Datoen for brandøvelsen er
fredag d. 11. september.

EKSKURSIONER
I

løbet

af

september

skal

følgende

klasser på ekskursioner:

5.kl. 3. sep.

Frilandsmuseet i historie

7.kl. 10. sep. Vandhulstur i biologi
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DIAGNOSERENDE PRØVER I DANSK
OG MATEMATIK
I løbet af uge 39 vil der blive afholdt
diagnoserende prøver i dansk og matematik
for

at

måle

elevernes

faglige

kunnen.

Resultaterne bruges af den respektive lærer
til internt brug med mere målrettet og
differentieret undervisning fremad rettet.

ELEVRÅD
Fredag d. 4. september var der demokrati på
skemaet

og

Kandidaterne

valg
til

af
posten

elevrådsformand.
var

Leyla

og

Adbirahman fra 8. kl., Zainab fra 7. kl. og
Meeha fra 5.kl.
Formandsposten gik til Zainab med 55 ud af
140 gyldige stemmer. Stort tillykke.

NYT MADKUNDSKABS LOKALE
Skolen har i sommerferien fået lavet et
madkundskabs lokale i det tidligere SFO
lokale (som deler klasse med 6. kl. nu).
Derfor vil vi fremover kun benytte vores
eget køkken og ikke leje lokaler på andre
skoler.

FORÆLDRE INGEN ADGANG
Jeg vil gøre vores forældre opmærksomme
på at de kun må opholde sig på skolen, hvis
man har aftalt det med kontoret eller en
lærer.
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RETNINGSLINJER I TILFÆLDE AF ELLER
MISTANKE OM CORONA

Må man ikke komme i skole ved bare en af disse symptomer:
- Hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter, vejrtrækningsproblemer.
- Hvis man har haft kontakt til en person smittet med Corona.
- Selv ved milde symptomer må man mistænke COVID-19.
Må gerne komme i skole:
Hvis man har almindelig snue, stoppet næse og ellers er upåvirket.
Har du fået konstateret Corona hos dig selv, eller har du været i kontakt med en smittet:
- Skal man orientere GC eller UA med det samme.
- Få lavet en test med det samme og blive hjemme indtil man får et negativt testresultat eller til man har
været symptomfri i 48 timer. Hvis barnet ikke bliver testet, så skal det blive hjemme i 7 dage og være
symptomfri i alle syv dage før det må komme i skole.
- Hvis testen er positiv, så bliver man hjemme indtil man får et negativt testresultat.
Rejser og hjemkomst til og fra Orange lande:
Er man rejst til et orange land, så skal man blive hjemme i 14 dage i karantæne. Under karantænen skal
man lade sig teste tidligt i og igen når karantænen slutter. Man må komme tilbage når man har fået et
negativt testresultat.
Hvis en person (elev eller ansat) får symptomer på Corona imens de er på skolen, skal de hurtigst muligt
sendes hjem og blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Forældre skal sørge for at
skolen er fuldstændig opdateret med nye mobilnumre og de skal sørge for at vi kan kontakte dem i
skoletiden.
Nære kontakter til personer som har Covid 19 skal lade sig teste og blive hjemme indtil testen er negativ.
Vi tilbyder ikke hjemmeundervisning til karantæneramte elever som kommer hjem fra orange lande.

FØLG OS PÅ

KONTAKT OS
Skolen kan kontaktes på tlf. 36 176 176
ml. 9.00-14.30
eller på
info@salixskole.dk

