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RAMT AF COVID19
Af skoleleder Gökhan Camur
De sidste par uger har skolen været særlig
udfordrende, og som I også er blevet gjort bekendt
med har vi haft to tilfælde af COVID-19 blandt
personalet og én blandt eleverne. Dette har medført
at flere elever/klasser og ansatte blev hjemsendt,
hvilket betød et øget brug af vikarer. Det har været
en hård og udfordrende periode for både elever,
forældre, lærere og ledelsen, men heldigvis kan jeg
så konstatere at ingen andre lærere eller elever er
blevet smittet.

I DETTE AFSNIT:
-

VIKAR
ELEVSAMTALER
AFLYSNINGER
PRAKTIK OG
BROBYGNING
- ELEVPLANER OG
STANDPUNKSKARAKTER
- SOCIALE ARR.
- RETNINGSLINJER MHT.
COVID-19
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VIKAR

ELEVSAMTALER

Alle skoler er underlagt tilsynspligt

I løbet af oktober måned afholdes der

ved lov, samt undervisningspligt med

elevsamtaler

eleverne.

klassetrin. Målet med disse samtaler er

I

tilfælde

af

sygdom

(eller

for

alle

elever

i

alle

barns

bl.a. at se og høre den enkelte elev og

sygdom) blandt lærerne, når der er

dennes glæde eller bekymringer. Desuden

planlagt

er det også et redskab til at tale trivsel og

udflugter/ekskursioner

lejrskoler,

terminsprøver,

eller

elevsamta-

evt. mobning.

ler, når lærere deltager til kurser eller
andre aktiviteter som kræver lærernes
tid og opmærksomhed, benyttes der
vikarer.
På Salix bestræber vi på at benytte
undervisningskompetente

vikarer

og

vores førstevalg er altid at benytte egne
lærere/leder. 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.
Her under coronakrisen er brugen af
vikarer desværre eksploderet, men vi
prøver ihærdigt på at opretholde en
"normal" skoledag som muligt.

AFLYSNINGER
Vi

har

desværre

været

nød

til

at

aflyse/udskyde motionsdagen d. 2/10 og
emneugen
tidspunkt.

i

uge

41

til

et

senere
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SOCIALE ARRANGEMENTER
Sundhedsstyrelsen
skrivelse

den

har

29.

udsendt

september

følgende
som

er

gældende til 18. oktober:
"Der

er

i

den

seneste

tid

set

flere

smittetilfælde og smittekæder blandt børn
og unge, hvoraf nogle har været knyttet til
sociale

arrangementer

på

blandt

uddannelsessteder.

Derfor

myndighederne

at

til

andet

opfordrer

aflyse

sociale

ELEVPLANER OG
STANDPUNKTERSKARAKTER

arrangementer i forbindelse med dagtilbud,

I slutningen af uge 43 vil elevplanerne for

skoler og på uddannelsesinstitutioner."

0.-3. kl. blive sendt til forældrene. Her vil det

Skolen opfordrer alle forældre og elever at

være muligt for forældrene at følge deres

følge disse anbefalinger og aflyse/udskyde

barns

fælles

kompetencer.

fødselsdage,

fælles

forældrearrangementer e.l. arrangementer.

faglige,

sociale

og

personlige

For eleverne i 4.-6. kl. vil der
blive

udsendt

standpunktskarakter

i

slutningen af uge 44.

PRAKTIKUGE OG BROBYGNING
I uge 39 har eleverne fra 8. kl. været på
praktik i en hel uge.
Desuden

har

elever

fra

9.kl.

været

på

forskellige brobygningsforløb i løbet af uge
40 og 41.

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

