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Som vi havde skrevet om i sidste nyhedsbrev var skolen
blevet indstillet til dette års Severin pris og det er nu blevet
offentliggjort at vi er blandt de sidste tre norminerede, hvor
temaet for 2021 er ‘Oplysning’ på sociale medier.
Vinderen bliver fundet ved afstemning og man kan frem til
d. 28. oktober kl.12.00 stemme på en af de tre norminerede
skoler på https://vostok.dk/severin-prisen/.
Jeg vil derfor gerne opfordre alle skolens elever og forældre
om at stemme og sprede budskabet i deres netværk.
Desuden ønskes alle en fortsat god efterårsferie.

MOTIONSDAG
Fredag d. 8. oktober blev den årlige
motionsdag
Vigerslevparken.

afholdt
Alle

eleverne

ved
var

mødt op med fuld energi og godt
humør, og der blev løbet ca. 13 km i
gennemsnittet pr. elev. Utrolig flot
klaret.

EMNEUGE
Efter et halvandet års Corona pause har vi i år igen afholdt
emneuge, hvor der afviges fra normal skema og alle klassetrin
har fokus på et fælles emne, som var "FN Verdensmål". Der
blev arbejdet med forskellige temaer, som bæredygtighed,
ligestilling, vedvarende energi, havet m.m.
Det var dejligt at eleverne kan samles omkring et fælles tema
og arbejde sammen på tværs af klassetrin.

SKOLEHJEM SAMTALER
I løbet af uge 44 og 45 vil den første af to skolehjem samtaler
blive afholdt. Før skolehjem samtalerne vil elever fra 0.-3. kl. få
deres elevplaner og 4.-6.kl. elever vil modtage deres første
standpunktskarakter.

PROJEKTUGE

KOMMENDE
AKTIVITETER

- Mandag d. 25. oktober skal
eleverne i 8.kl. deltage i SKILLS.
I uge 40 arbejde 9.kl. med deres projektopgave med
- Fredag d. 29. oktober får eleverne
hovedemnet "Verden omkring os". Mandag d. 4. oktober var der
i 0.-3.kl. deres elevplaner tilsendt
fremlæggelser og produktfremvisning og stort ros for alle de
via Schoolintra.
kreative indlæg eleverne havde fremstillet.
- Fredag d. 5. november får 4.-6.kl.
elev
udleveret
deres
1.
standpunktskarakter.
- I uge 45 er der terminsprøver for
8.-9.kl. i dansk, matematik, engelsk
og tysk.
Elevsamtaler er en obligatorisk del af skolegangen her på Salix
som vi afholder to gange i løbet af et skoleår. Disse samtaler
bliver bl.a. brugt til at kortlægge trivslen og de sociale
relationer i og udenfor klasserummet. Den første elevsamtale
bliver afholdt i løbet af uge 41 og 43.

ELEVSAMTALER

RETNINGSLINJER PR. 10. SEP
Hvis man har symptomer på COVID-19, skal man straks tage en PCR-test og
blive hjemme indtil man har et svar.
Har du fået konstateret Corona hos dig selv skal du straks give skolen besked
og isolere dig selv indtil du er symptomfri i 48 timer.
Man vil blive betragtet som nær kontakt, hvis følgende er opfyldt:
Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist COVID-19.
Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til
smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist COVID19.
Alle, der har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale med
personen) med en, der har fået påvist COVID-19, dog indenfor 2 meter, hvor
der er øget risiko for smitte.
Nære kontakter skal testes hurtigst muligt og må gerne komme i
testen er negativ og man ikke har symptomer på COVID-19. Dog skal
testes på 4. og 6. dag.
Dette gælder dog ikke for personer, som er færdigvaccinerede (14
anden vaccination) eller har immunitet pga. tidligere smitte (fra 14
positiv PCR-test til 12 måneder).

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

FØLG OS PÅ

skole, hvis
man stadig
dage efter
dage efter

