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EKSAMENSTID
Af skoleleder Gökhan Camur
Fra på tirsdag d.26. maj indgår 9.kl. i en ny fase før året
kan afsluttes. De har to mundtlige eksamener de skal
have gennemført hhv. 8.-9. juni i mdt. dansk og 15.-16.
juni i mdt. engelsk. Derfor overgår de til fagdage, hvor
der vil være særlig fokus på eksamensfagene. Eleverne i
9.kl. er opdelt i to grupper, og kommer i skole forskudt,
så der bliver en mere intens og fokuseret indsats med
henblik på eksamensforberedelse. Resten af skolen er
selvfølgelig også klar over 9.kl. eksamener og for at
skabe plads og ro er der blevet planlagt en masse
udflugter og aktiviteter ud af huset. Vi ønsker alle 9.kl.
en rigtig god eksamen, og glæder os til dimissionen d.19.
juni.

I DETTE AFSNIT:
EVALUERING AF
SKOLEHJEMSAMTALER
SUNDHEDSPLEJERSKE 8.KL
GENERALFORSAMLING
FORTSAT KVIKTEST
KARAMELDAG
RETNINGSLINJERNE ER
OPDATEREDE
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GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 25. maj kl.17.00 på skolen.
Dagsorden er som følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Bestyrelsen forelægger den reviderede årsrapport til gennemgang.
4. Valg af bestyrelsesmedlem i forældrekredsen, Yeliz Yildirim står til valg og ønsker at
genopstille.
5. Valg af en suppleant til blandt forældrekredsen.
6. Eventuelt.

SUNDHEDSPLEJERSKE SAMTALER I 8.KL.
Som en del af Københavns kommunes sundhedspleje indkalder sundhedsplejer-sken
8.kl. eleverne til samtale fra fredag d.21.5. Formålet er at støtte og vejlede de unge i de
forhold, som er relevant for jeres barns sundhed og trivsel.

KARAMELDAG
Det er nu blevet besluttet, at 9.kl. i år
gerne må afholde karameldag. På Salix er
der

tradition

for,

at

8.kl.

klargører

morgenmad. Efter morgenmaden vil 9.kl.
eleverne gå rundt på skolen og kaste
karameller ind i de enkelte klasselokaler.
Denne dag kan godt virke voldsom for
eleverne i miniSFO, 0. og 1.kl., og derfor er

EVALUERING AF
SKOLEHJEMSAMTALER

der planlagt en tur ud af huset på denne
dag, for at skåne dem for denne oplevelse.

I løbet af de seneste par uger er der
blevet afholdt skolehjem samtaler i alle
klassetrin

og

for

første

gang

med

mulighed for at deltage online over
zoom. Vi vil derfor i løbet af næste uge
sende

et

evalueringsskema

til

Jer

forældre, som vi håber at I vil give jer
tid til at besvare.
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FORTSAT 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, 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, hver gang
dit barn bliver testet. Før hver gang vil du
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.

BØRNEUNDERVISNINGSMILJØVURDERING
Alle skoler er forpligtet til at lave en undervisningsmiljøvurdering samt trivselsmåling,
som skal besvares af skolens elever. Indholdet af sådan et spørgeskema omhandler
skolens fysiske og æstetiske rammer, samt den enkelte elevs trivsel i klassen og skolen.
Skolen har besluttet, at eleverne fra 4.-9.kl. udfylder denne vurdering på skolen med
deres klasselærere. Til eleverne i 0.-3. kl. bliver der sendt et link ud via Schoolintra, hvor
den skal udfyldes sammen med deres forældre derhjemme.
Vi påbegynder denne vurdering engang i starten af juni måned.

EVALUERING AF SKOLEHJEMSAMTALER
I løbet af de sidste par uger blev skolehjemsamtalerne afholdt med mulighed for online
deltagelse for første gang. I denne anledning vil vi sende et spørgeskema til Jer
forældre, for at kunne evaluere og optimere skolehjemsamtalerne.
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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 orange og røde landet
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

