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TILBAGEBLIK OG FOKUS 

Som tiden den flyver. Sommeren er tydeligvis ovre og vi 

mærker nu det danske efterår. Regnen fylder det meste af 

måneden og det kan mærkes. Alle forældre (især 

indskoling) bør være opmærksomme på at ens barn er 

klædt på til vejret. Indskolings forældre opfordres til at 

sørge for at ens barn har ekstra tøj, samt støvler og regntøj 

på skolen. 

 

INDSAMLING 

Fredag d. 20. september tog skolelederen, en 

lærerrepræsentant, samt tre elevrepræsentanter til De 

Danske Hospitalsklove hovedkontor, hvor vi fik overdraget 

skolens indsamlede donation på 17.569 kr. Direktøren 

Kenneth Øhrberg modtog donationen og gav vores lille 

delegation en rundtur og et indblik i deres hverdag. Jeg vil 

gerne benytte denne lejlighed til at endnu engang at takke 

alle lærere, elever og forældre. 

 

MORGENSAMLING 

Hver tirsdag bliver der holdt morgensamling for 

indskolingen. Der bliver sunget fællessange og givet fælles 

beskeder. Desuden bruger vi også dette som en mulighed 

for at skabe et fællesskab i indskolingen på tværs af 

klasserne, men også blandt skolen. Til tider komme elever 

fra mellemtrinet/udskoling på besøg for og holder oplæg 

af faglige eller sociale karakter. 

 

PRAKTISK/MUSISKE FAGLOKALER 

Da skolen har den størrelse den har giver det udfordringer 

mht. de praktisk/musiske fag som idræt, musik og 

madkundskab. Dette løser vi i idræt så vi i 

sommerhalvåret, fra påskeferien til efterårsferien, bruger 

udendørsarealer enten på skolen eller ved nærliggende 

faciliteter og i vinterhalvåret bruger Boldklubben Fremad 

Valbys bevægelseshus.  

 



 

 

Til musik kombinere vi klasselokalerne med et musik 

studie på Høffdingsvej 24, som vi i aftalte perioder 

benytter. 

Madkundskab bliver planlagt så 4.-6.kl. to gange om året 

(når resten af skolen har emneuge) i en uge af gange 

benytter Hotel og restaurantskolens moderne faciliteter. I 

7.kl. er der skemalagt ugentligt lektioner og skifter mellem 

2 lektioner teoretisk undervisning og 4 lektioner praktisk 

madlavning, hvor vi benytter HAY skolens 

madkundskabslokale, beliggende på Stubmøllevej 35, 

2450 København. 

 

 

 

AKT 

AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. AKT sætter fokus 

på sociale processer omkring elevers trivsel i skolen. Der 

arbejdes både forebyggende og indgribende. AKT skal 

således fremme den enkeltes trivsel og mulighed for at 

lære og udvikle sig og fremme det sociale liv i skolen – 

ligeledes med det formål at skabe gode indlærings- og 

udviklingsvilkår for alle. Som noget nyt i år har vi besluttet 

at tilføje AKT i skemaet i 4.kl. 1 lektion om ugen. 

I er velkommen til at læse mere om AKT på 

http://www.salixskole.dk/paedagogik/akt/. 

 

KOMMENDE AKTIVITETER 

ELEVSAMTALER  

I løbet af oktober måned afholdes der elevsamtaler for alle 

elever i alle klassetrin. Målet med disse samtaler er bl.a. at 

se og høre den enkelte elev og dennes glæde eller 

bekymringer. Desuden er det også et redskab til at tale 

trivsel og evt. mobning. 

 

EKSKURSIONER  

I slutningen af oktober måned skal 3. og 5.kl. i biografen 

hhv. d. 29. okt. og d. 30. okt.  

9.kl. skal d. 30. okt. besøge Statens museum for kunst. 

 

LEJRSKOLER 

I uge 41 skal 6. og 8.kl. på lejrskole. 6. kl. skal til Bornholm 

”solskinsøen” sammen med klasselærer Mehmet og 

Sükriye. Her vil klassen få mulighed for at tage på fakkeltur 

på Hammershus borgruin, helligdomsklipperne, se det 

obligatoriske rovfugle show.  

8. kl. skal på lejrskole til London med deres klasselærer 

Karabey og engelsklæreren Birgitte. De skal besøge mange 

forskellige seværdigheder, bl.a. The Globe Theater, 

Westminster Abbey, British Museum, Churchill War 

Museum, Camden Market, Wimbley Stadium og mange 

flere. Desuden er lejrskolerne også en fortrinlig måde at 

ryste klasserne sammen på i forhold til venskab, 

kammeratskab og trivsel.  

EMNEUGE   

I uge 40 bliver der afholdt emneuge på skolen for 

eleverne i 0.-4. kl. Temaet er Danmarks insekter. 

Emneugen er planlagt så faglighed, ekskursioner og 

værkstedsundervisning er i fokus. Desuden har skolen 

rigtig god erfaring med at opdele klasserne og danne 

hold på tværs af dem.  

5. og 6. kl. har madkundskab i denne uge på Hotel og 

restaurantskolen og 7.-9. kl. har fagdage 

 

MOTIONSDAG  

Traditionens tro bliver der den sidste skoledag før 

efterårsferien afholdt motionsdag d. 11. oktober fra 

kl. 8.30-12.00 i Vigerslev parken. Skolebus og SFO 

tiderne ændres selvfølgelig til kl. 12.00. Nærmere info 

bliver sendt ud snarest. 

 

KONTAKT OS  

I kan altid kontakte skolen på tlf. 36 176 176 eller på 

info@salixskole.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Gökhan Camur, Skoleder 

 

 

 
HUSK AT SKOLEN HAR LUKKET I EFTERÅRSFERIEN I UGE 42. 

http://www.salixskole.dk/paedagogik/akt/
mailto:info@salixskole.dk

