
 

 

 

 Salix Skole 
Nyhedsbrev september 2019 

TILBAGEBLIK OG FOKUS 

August måned har været en dejlig måned fyldt med 

masser af nye indtryk, udtryk og aftryk. Vi har haft meget 

travlt med at gøre skolen og klasserne klar og vi er stadig 

ikke helt færdige endnu. I september er der en del nyt, 

som vi synes er vigtige at dele med jer. 

 

KRÆMMERMARKED 

Vi vil gerne takke både lærerne og jer for jeres store 

opbakning til vores Kræmmermarked, også kaldt ”Salix 

Fest” den 31. aug. Stemningen og vejret var i top og der 

var en dejlig atmosfære. Foruden den økonomiske støtte, 

så blev der lagt et kæmpe arbejde til al den mad og energi 

som der blev lagt i denne aktiviteter en kæmpe tak til alle 

jer forældre og børn til Salix skole. 

Vi fik indsamlet 17.569 kr. som går til De Danske 

Hospitalsklovne. Det var et rigtig flot resultat, og der er 

ingen tvivl om, at uden jeres store opbakning og generøse 

købelyst, havde vi ikke fået så fint et resultat. 

Desuden er jeg overbevist om at vores børn har lært om 

medfølelse, omsorg, empati, at hjælpe andre, 

sammenhold og fællesskab. 

 

MOBBEPOLITIK 

Som jeg fik beskrevet i august måneds nyhedsbrev, har 

personalet været igennem et Fri for mobberi kursus, som 

de er begyndt at implementere i klasserne efter behov, 

nødvendighed og forebyggelse. 

 

KLASSEKVOTIENT 

Her på skolen arbejder vi på at holde en klassekvotient på 

et gennemsnit af 19 elever, dog kan den variere afhængig 

af klassetrin og lokale. Det højeste antal i en klasse vil dog 

max være 22. 

 



 

KOMMENDE AKTIVITETER 

ELEVRÅD  

Fredag d. 6. sep. er der demokrati på skemaet, da der er 

valgdag på skolen. Alle elever vil afgive deres stemmer fra 

kl.11.00 og forhåbentlig vil der blive valgt en elevrådsformand. 

Laura Rosenvinge, kommunalvalgskandidat fra 

Socialdemokratiet, samt skolelederen vil optælle stemmerne 

og vinderen vil blive annonceret. De opstillede kandidater er 

Cagri og Haya fra 6.kl., Aya og Yusuf fra 7.kl., Lale og Ayoub fra 

8.kl. og Meryem Sude fra 9.kl. 

 

DIAGNOSERNE TEST I DANSK OG MATEMATIK   

I løbet af uge 39 vil der blive afholdt diagnoserne test i alle 

klasser i fagene dansk og matematik. Formålet er at måle den 

enkeltes niveau, så der på baggrund af disse kan laves en mere 

målrettet undervisning i løbet af året. 

 

SKILLS 

Torsdag d. 26. sep. skal vores 8.kl. deltage i SKILLS. Introdag 

med SKILLS indeholder tre dele. Den skal give de unge n 

generel information om erhvervsuddannelser, den skal 

introducere de unge for uddannelsesmiljøet på den 

erhvervsskole, som de er inviteret af, og ikke mindst skal de 

udfordres og dyste mod andre 8.kl. i SKILLS Stafetten. 

EMNEUGE   

I uge 40 afholder vi vores første emneuge for dette 

skoleår. Indskolingen fra 0.-4.kl. vil afholde fælles 

emneuge, hvor emnet vil blive offentliggjort i uge 39. 

Mellemtrinet 5. og 6.kl. skal have madkundskab hele 

ugen på Hotel og restaurantskolen i Valby. Udskolingen 

7.-9.kl. vil have fagdage i denne uge og planen for 

fagene vil også blive offentliggjort i uge 39. 

 

PRAKTIK  

I uge 39 skal vores 9.kl. på praktik hele ugen. 

 

KONTAKT OS  

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

info@salixskole.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

Gökhan Camur, Skoleder 

Husk der er skolefoto onsdag d.18.9 2019. Husk at komme frisk, veludhvilet 
og velsoigneret. 
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