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NORMAL SKOLEGANG
Af skoleleder Gökhan Camur
Trods stigene smittetal, prøver skolen og lærerne ihærdigt på at
opretholde en normal skolegang, hvor eleverne modtager
undervisning i alle fag og alle andre daglige aktiviteter. Vi er stadig
meget påpasselig med ekstra rengøring på gangene, toiletterne og i
klasselokalerne og er opmærksomme på sygdomstegn hos personalet
og eleverne.
Vejret er også skiftet til det kolde og derfor skal forældre i
indskoling og mellemtrin huske at påklæde deres børn passende til
vejret.
Jeg vil desuden gerne minde skolens forældre om at ris eller ros
altid er velkommen, om det er skriftligt eller mundtligt.
Til sidst vil jeg nævne at skolebestyrelsen (og mig selv) har et ønske
om at oprette et forældreråd for hele skolen i den nærmeste fremtid
og at vi derfor søger frivillige. Nærmere info vil komme med i næste
nyhedsbrev.
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SKOLEHJEMSAMTALER
Hele november måned vil der blive afholdt
skolehjem samtaler i samtlige klasser. Af
hensyn mindske smitterisikoen, er alle
samtaler lagt ud på forskellige dage og
forældre

bedes

bære

mundbind

til

samtalerne.
Detaljeret informationer vil blive udsendt
af klasselærerne.

UPV
UPV

er

forkortelse

Paratheds

for

Vurdering,

Uddannelses

hvilket

betyder

lærerne i samarbejde med skolens UU
vejleder, vurdere den enkelte elev ud fra
forskellige

kompetencer

hvilke/-n

gymnasial/erhvervs uddannelser eleverne
er parat til.
Den

første

skoleår

UPV

vurdering

foretages

i

for

dette

slutningen

af

november måned for 8. og 9. kl. og
udgives på optagelse.dk d. 1. december.

9. KL. PROJEKTUGE

SKOLEPENGE
Som

det

nyhedsbrevet
skolepengene

også

9. klasses eleverne har i løbet af hele uge

blev

beskrevet

november
stige

med

2019
2

%

i
vil

til

den

44

arbejdet

projekter,

med
som

forskellige
de

har

selvvalgte

afleveret

i

slutningen af ugen.

nærmeste tier, igen til næste kalenderår

Mandag

og

2021. Dvs. at skolepengene stiger til 940

fremlagt projekterne mundtligt for deres

kr. om måneden og SFO/skolebus stiger

klasselærer og dansklærer, hvilket de er

til 570 kr. pr. 1.1.2021.

blevet bedømt for og vil stå på deres
afgangsbevis.

tirsdag

i

uge

45

har

de
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STANDPUNKTERSKARAKTER

IDRÆT OG SKOLEBUS
Salix skole afholder idrætsundervisningen

I slutningen af uge 47 vil

standpunkts-

fra uge 43 - uge 12 i Hafnia hallen nær

karaktererne for 7. og 8. kl. blive udsendt til

Valby

elever

hallen.

Lektionerne

er

planlagt

således at 7.-9. kl. møder op ved hallen på

og

forældre

elektronisk

via

Schoolintra.

egen hånd og 3.-6. kl. tager derhen med
offentlig

transport

sammen

med

deres

lærere. Dette betyder desværre en del spild
tid på transport frem og tilbage. Derfor har
vi aftalt med vores busselskab at fra uge
46 vil skolebussen køre 3.-6. kl. frem og
tilbage til idrætsundervisningen.

TERMINSPRØVE
I

løbet

af

hele

uge

46

vil

der

afholdes

terminsprøver for 8. og 9. kl. i dansk, engelsk,
matematik og tysk.

KLIPPE KLISTRE
Traditionens tro afholder vi klippe-klistre
dag d. 27. november for indskolingen, hvor
der

bliver

forskellige

pyntet

op

i

klasserne

juledekorationer

som

med
elever

kreerer denne dag.

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 og skal huske at bære mundbind.
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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 er symptomfri i 48 timer. Den smittede anses
herefter for at være smittefri, og skal derfor ikke testes negativ for at vende tilbage igen.
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

