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FORTSAT LUKKET

Den anden uge med fjernundervisning er nu ovre og vi lærer

fortsat hvordan undervisningen, læringen og trivslen kan

forbedres på afstand. Derfor kommer vi med jævnlige

opdateringer mht. fjernundervisnings retningslinjer. 

Med den seneste opdatering ønsker vi at eleverne i 0.-3.kl.

også dagligt skal mødes online på Zoom med deres lærere og

klassekammerater. Vi er klar over at det i første omgang vil

kræve en ekstra indsats fra forældrene mht. det tekniske, men

er overbeviste om at eleverne meget hurtigt kan blive

selvkørende. 

Vi prøver at balancere mellem mere og bedre undervisning,

hensynet til forældre med børn i indskolingen og elevernes

trivsel i denne svære, mørke og til tider ensomme tid. 



Hjemmeundervisningen omfatter alle fag undtagen de praksis/musiske fag.

Dagligt vil der være undervisning og gennemgang af skoledagen på Zoom fra

kl.9.00-10.00 med hele klassen og igen kl.13.00-14.00 vil der være en opfølgning og

afslutning på Zoom. (Nyt i forhold til sidst)

Link til Zoom kan lægges ind på Skemaintra eller sendes som besked.

Undervisningen skal være en blanding af træningsopgaver i fx grammatik eller

regnearter ud fra, hvad der allerede er gennemgået og arbejdet med i klassen. 

Der arbejdes også med kreative opgaver, der kan udføres i et hjem, uden at det kræver

større indkøb eller engagement fra forældrene. Der skal tages hensyn til, at

forældrene også har arbejde, andre børn, der skal passes m.v.

Der kan arbejdes på onlineplatforme, hvis eleverne allerede er introduceret for dem,

så det ikke er helt nyt. 

Lektier lægges ind på Skemaintra en uge ad gangen senest søndagen før, så man

hjemme kan planlægge, hvornår der arbejdes, da forældrene typisk er nødt til at være

inde over. 

Lektier afleveres ved mail/Skemaintrabesked.

Vær opmærksom på, at feedback via en besked nemt kan misforstås eller forstås

ekstra negativt, da man ikke kan bløde den op med en ”rar” bemærkning, et smil eller

en rygklap. Vær derfor omhyggelig i ordvalg og hellere lidt for positiv end lidt for

negativ.

J A N U A R  2 0 2 1 V O L .  1 7

RETNINGSLINJER FOR FJERNUNDERVISNINGEN I 0.-3. KL.

NØDPASNING
Det vil stadig være muligt at få

nødpasning til eleverne fra 0.-3.kl. fra

kl.8.00-16.00 alle skoledage, hvis det er

nødvendigt for forældre at passe deres

arbejde og ikke har andre

pasningsmuligheder. Man skal blot give

klasselæreren besked mindst en dag

forinden.

FORÆLDRERÅD UDSKUDT
Planen var at afholde det første

forældrerådsmøde d. 13. januar, men

grundet restriktionerne har vi valgt at

udskyde det til en fremtidig dato som

ikke er fastsat endnu.



RETNINGSLINJER FOR FJERNUNDERVISNING I 4.-9. KL.
Onlineundervisningen omfatter alle fag undtagen de praktisk/musiske fag.

Der bruges primært platforme i de relevante fag og bøger i det omfang det er muligt.

Onlineundervisning sker på Zoom i de skemalagte timer. Link til Zoom kan lægges

ind på Skemaintra eller sendes som besked. Husk en klar agenda for undervisningen,

gerne sendt på forhånd eller lagt ind på Skemaintra. En onlinelektion er meget

koncentreret, så sørg for at veksle mellem forskellige aktiviteter; 45 min. med

forelæsning er ikke en god ide.

Tænk gerne mere kreative opgaver ind i undervisningen, så længe de kan løses uden

de store indkøb.

Lektier kontrolleres ved at eleverne sender dem pr. mail eller Skemaintrabesked.

Lektier, agenda m.m. skrives ind på Skemaintra, gerne også link til platforme eller

andet materiale, videoer e.l., der bruges i undervisningen, senest hverdagen før

kl.15.30.

Ved online undervisning skal eleverne have tændt for kameraet og sidde ved et bord,

ellers får de fravær. De bør have deres mikrofon slukket, indtil de får ordet. De skal

have slukket for systemlyde, og de skal sidde et rimeligt roligt sted.

Onlineundervisning kræver en hel del selvdisciplin fra elevernes side, og en meget

tydelig styring fra lærerens side.

Der skal noteres fravær for alle onlinelektioner. Der føres også protokol over

afleverede lektier og aktiv deltagelse.

Eleverne kan lave gruppearbejde via Zoom.

Vær opmærksom på, at feedback via en besked nemt kan misforstås eller forstås

ekstra negativt, da man ikke kan bløde den op med en ”rar” bemærkning, et smil eller

en rygklap. Vær derfor omhyggelig i ordvalg og hellere lidt for positiv end lidt for

negativ.
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COVID-19 FRIPLADSTILSKUD TIL FORÆLDRE
På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et

særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig

forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan

søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021. Læs mere på

http://salixskole.dk/covid19fripladstilskud/

http://salixskole.dk/covid19fripladstilskud/


VEJLEDNING TIL ZOOM INSTALLATION

Hent appen ‘ZOOM Cloud Meetings’ i Appstore eller Google Play og installer den.

Klik på linket som din lærer har sendt til dig (eller indtast ”meeting ID”), når det er

tid undervisning.

Herefter åbner Zoom automatisk, og du bliver taget direkte til ”klasseværelset”.

Indtast dit navn i den boks, der popper op.

Godkend Zooms betingelser i den boks, der nu dukker op.

Giv tilladelse til at Zoom bruger kamera og mikrofon.

Klik på “join audio” og “call via device audio”

Tænd/sluk for video og mikrofon på ikonerne i bunden.

Nu er du klar til at bruge Zoom.

Tænd for din PC/Mac eller iPad/tablet.

Åben din internetbrowser. 

Klik her (https://zoom.us/download) og download programmet til din computer.

Klik på linket som din lærer har sendt til dig (eller indtast ”meeting ID”), når det er

tid undervisning.

Herefter åbner Zoom automatisk, og du bliver taget direkte til ”klasseværelset”.

Klik på “join with computer audio”.

Tænd/sluk for video og mikrofon på ikonerne i bunden.

Følg linket (https://zoom.us/test)og tryk på den blå knap: join.

Vent på at den åbner, og klik derefter på “join with video” – så tester du dit kamera.

Følg instruktionen på skærmen til at teste højtalere og mikrofon.

Til sidst kan du klikke “leave meeting” for at lukke.

I den kommende tid vil meget af nødundervisningen foregå via programmet ZOOM. Følg

venligst instrukserne fra Skoleintra og være klar til den virtuelle undervisning, når

læreren skriver det ud til jer.

 

ZOOM PÅ IPAD/TABLET:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

ZOOM PÅ COMPUTEREN:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

TEST LYD OG VIDEO:

1.

2.

3.

4.

 

 Hvis du har spørgsmål til det ovenstående, må du gerne spørge din lærere om hjælp.
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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.

RETNINGSLINJER I TILFÆLDE AF ELLER
MISTANKE OM CORONA

FØLG OS PÅ
KONTAKT OS

Skolen kan kontaktes på tlf. 36 176 176

ml. 9.00-14.30  

eller på

info@salixskole.dk
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