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SLUTSPURT
Af skoleleder Gökhan Camur
Vi har for alvor sat gang i slutspurtet for dette skoleår. I
starten af maj måned byder vi de kommende 0.kl. elever
hjertelig velkommen i førskole SFO'en. Vores 9.kl. elever
på begynder deres skriftlige eksamener fra d. 3. maj.
Skolehjem samtaler, diagnoserne tests i dansk og
matematik i alle klassetrin, ekstra faglig indsats i
mellemtrinnet for at indhente noget det tabte, er blot et
par af de ting vi har i støbeskeen her inden skoleåret
slutter. Der er derfor ekstra travlt, men det er også på
den måde vi bedst kan lide det.

I DETTE AFSNIT:
AFLYSNING MUSIK
SKOLEHJEM 0.-3.KL.
SKOLEHJEM 4.-8.KL.
DIAGNOSERENE TEST
GENERALFORSAMLING
FAGLIGT EFTERSLÆB
RETNINGSLINJERNE ER
OPDATEREDE
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AFLYSNING AF MUSIK
Da vores musiklærer Lauritz er på kursus
frem til 9. maj, er musikundervisningen
aflyst og bliver genoptaget igen fra uge
19 af.

FAGLIGT EFTERSLÆB
Skolen har modtaget tilskud fra Børne- og
Undervisningsministeriet for at løfte og
indhente det faglige efterslæb corona
pandemien har efterladt. Derfor vil der
især i 5.-8.kl. være ekstra fokus frem til
sommerferien i dansk og matematik.

SKOLEHJEM SAMTALER FOR
SKOLEHJEM SAMTALER FOR 4.-8.KL.
I ugerne 18-20 vil der desuden blive
0.-3.KL.
afholdt

skolehjem

samtaler

i

4.-8.kl.

Fredag d. 23. april vil alle elever fra 0.-3.

Nærmere info om vil blive udsendt af de

kl. modtage deres anden elevplan for

respektive klasselærere.

dette skoleår. I den vil der være mulighed
for at se hvilke fremskridt der bliver
og 18 efter dette bliver alle forældrene så

FØRSKOLE SFO
SKOLESTART 3.MAJ

kaldt ind til skolehjem samtaler. Denne

Mandag d. 3. maj begynder de kommende

gang bliver alle samtaler afholdt online via

0.kl. elever i førskole SFO. Derfor vil vi i

Zoom. Nærmere info vil blive sendt ud af

løber af uge 17 om rokkere nogle af

de respektive klasselærere.

klasserne for at kunne lave plads til dem.

foretaget på hvilke områder. I ugerne 17
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KVIKTEST PÅ SKOLEN FOR ELEVER I 5.-9.KL.
Salix kan i samarbejde med Københavns
Kommune tilbyde en kviktest på skolen
til de elever, der er fyldt 12 år i de uger
de mødes på skolen. Testen er frivillig og
tilbydes en gange om ugen. Hvis dit barn
er mellem 12 og 14 år, skal vi have et
samtykke,
testet.

Før

hver

gang

hver

gang

dit
vil

barn
du

bliver
få

et

samtykkeskema, som du kan udfylde.
Hvis dit barn er fyldt 15 år, kan han/hun
selv bestemme, om han/hun vil testes,
men du vil få besked, inden vi tilbyder
test. Vi håber, at så mange som muligt vil
tage imod tilbuddet om test, så vi kan
passe på hinanden.

GENERALFORSAMLING
Som det er beskrevet i skolens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes engang om
året i april måned. Dog bliver vi nød til at, som sidste år, udskyde det til et tidspunkt
hvor forsamlingsforbuddet er højere end den er lige nu. Et kvalificeret bud vil være at vi
kan afholde generalforsamlingen engang i maj eller juni 2021.

DIAGNOSERENE TEST I DANSK OG MATEMATIK
I

løbet af uge 17 og 18 vil vi teste alle elevernes færdigheder og kunnen i dansk og

matematik. Vi tester eleverne to gange i løbet af et skoleår for at bl.a. se om der har
været en udvikling, og for at gennemskue faglige udfordringer for at vi derved målrettet
kan rette op det.
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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.
Hvis en person (elev eller ansat) får symptomer på Corona, mens 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.
Rejser til og fra udlandet:
Der er indført krav om test og isolation efter indrejse i Danmark fra udlandet for at begrænse introduktion og spredning
af mere smitsomme virusvarianter. Kravene indebærer, at alle, der indrejser i Danmark, skal testes og efterfølgende
isoleres i 10 dage.
Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.
Vi tilbyder ikke hjemmeundervisning til karantæneramte elever som kommer hjem udlandet.

FØLG OS PÅ

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

