
 

 

 

 Salix Skole 
Nyhedsbrev Maj 2020 

TILBAGEBLIK OG FOKUS 

FJERNUNDERVISNING STOPPER FOR 0.-5.KL. 

Efter en periode på tre uger siden skolen genåbnede er 

antallet af tilstedeværende på skolen ikke steget og 

forblevet på under 20 elever. En årsag til dette skyldes 

sandsynligvis beslutningen om at fortsætte med 

fjernundervisningen for 0.-5.kl.. En nødvendig beslutning, 

men som muligvis også har forstærket fastholdelsen af 

eleverne derhjemme. 

På baggrund af dette gøres forældre opmærksom på at 

skolen fra på mandag d.11. maj stopper med at 

fjernundervise i 0.-5.kl. Det betyder at læreren ikke 

længere skal følge den hjemmeholdte elevs opgaver og 

afleveringer. Undervisningen vil kun foregå på skolen for 

0.-5.kl. elever. Skoledagen vil være forkortet i denne 

periode. Se dagsplanen på næste side for mødetid og 

pauser. Skolebussen vil begynde at køre igen fra d. 11. 

maj. 

VI HAR SAVNET ALLE VORES ELEVER OG ER SIKKER 

PÅ, AT DE OGSÅ HAR SAVNET SKOLEN   

UTRYG VED AT SENDE SIT BARN I SKOLE 

Hvis man er utryg ved at sende sit barn i skole, kan man 

tage en snak med barnets læge (børnelægen for de børn, 

der har et forløb på en børneafdeling), fx hvis man er i tvivl 

om ens barn tilhører en risikogruppe, som ikke skal gå i 

skole, eller om barnet er i et behandlingsforløb, hvor det 

anbefales at blive hjemme fra skole. Det vil altid være en 

konkret individuel vurdering, om en elev i en given 

situation skal blive hjemme. Børnelægerne i Dansk 

Pædiatrisk Selskab har lavet en beskrivelse der forklarer, 

hvilke børn, der er i risikogruppe. Læs på 

http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/Corona_2

020/særlige_risiko_børn_2020_april.pdf 

 

KANTINE 

Kantinen vil fortsat være lukket frem til sommerferien, 

eller hvis andet bliver udmeldt fra ledelsen. 

http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/Corona_2020/særlige_risiko_børn_2020_april.pdf
http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/Corona_2020/særlige_risiko_børn_2020_april.pdf


 

AFLEVERE/AFHENTE ELEVER  

Når barnet afleveres/afhentes skal man helst gøre det fra 

bilen eller ved at bruge indgangen til skolegården fra 

porten. Generelt skal fysisk kontakt, tæt og langvarig 

kontakt, håndtryk, kram, mv., undgås med personer, som 

du ikke bor i hustand med. 

 

SFO’EN HAR FÅET NYE TIDER  

SFO åbner kl. 12.30 – 16.00 alle dage undtagen fredag, 

hvor den lukker kl. 15.30. Husk at smøre en ekstra 

madpakke, da vi ikke vil tilberede eller uddele mad til SFO-

børnene i denne periode. 

 

HOLD OPDELING OG NYE SKEMAER 

Eleverne fra 0., 1., 2. og 5. klasserne vil blive delt op i to 

hold pr. klasse på baggrund af faglige og sociale 

færdigheder. I løbet af weekenden vil elevernes skemaer 

blive opdateret. 

 

SKOLEBUS 

Skolebussen kører igen fra d. 11. maj sin sædvanlige rute, 

så eleverne kan møde til undervisningen kl.8.30 og kører 

dem hjem igen kl. 12.30. 

 

 

DAGSPLAN FOR 0. – 5. KL. 

RISIKOVURDERING 

I den oprindelse risikovurdering havde skolens bestyrelse, 

ledelse og personale ikke fundet det sundhedsmæssigt 

forsvarligt i første omgang at modtage flere end 30 elever 

på samme tid pga. de smalle gange, de små toiletter, få 

antal vaske og den relative lille skolegården.  

I praksis viser det sig at både elever, lærere og forældre 

har været meget dygtige til at overholde afstand kriteriet, 

både i klassen, på gangene og i skolegården. Desuden ser 

vi at behovet for toiletbesøg er faldet meget end før 

corona-krisen.  

Derfor vurdere vi, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt 

at modtage op til 3 gange flere, altså 90 personer, hvis vi 

benytter os af forskudte møde- og gåtider og pauser. 

Desuden skal legepladsen i gården og de grønne arealer 

og legepladsen over på den anden side af vejen også tages 

i brug. 

 

6.-9. KLASSERNE 

6.-9. kl. vil fortsætte med at modtage fjernundervisning 

indtil der bliver udmeldt nyt fra ledelsen. 

 

KONTAKT OS 

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

info@salixskole.dk.  

Med venlig hilsen 

Gökhan Camur, Skoleleder 

0.-2.kl. 3.-5.kl.   

08.15-08.30 08.30-08.45 Skolestart 
Lærer modtager ved porten og beder eleven om 
at vaske hænder og sender dem til deres 
klasselokaler. 

08.30-10.00 08.45-10.20 Undervisning 
Dagen starter med 20 min læsebånd. Dernæst 
undervises der ud fra deres skema i Skemaintra  

10.00-10.20 10.20-10.40 Pause 1 
Pause ude i gården i deres afmærkede område 
med deres lærer. Lærerne sørger for at eleverne 
får vasket hænder både før og efter pausen 

10.20-11.50 10.40-12.10 Undervisning Der undervises ud fra deres skema i Skemaintra  

11.50-12.10 12.10-12.30 Frokost 
Lærerne sørger for at eleverne får vasket hænder 
både før og efter elever spiser deres madpakker. 

12.10-12.30 12.30-12.50 Pause 2 
Pause ude i gården i deres afmærkede område 
med deres lærer indtil de bliver hentet af deres 
forældre. 

12.30-16.00 12.50-16.00 SFO 
SFO'en åbner for elever der er tilmeldt SFO. Alle 
andre skal tage hjem. 
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