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TILBAGEBLIK OG FOKUS 

TEGNEKONKURRENCE 

Tegnekonkurrencen er 

afsluttet, og vinder-

tegningen fra 0.-4. klasse 

blev tegnet af Eysan fra 4.kl. 

og kan ses her til højre. Den 

forestiller eleverne fra Salix 

Skole omringe hele kloden 

med smil på læberne og 

højt humør. Vindertegningen fra 5.-9. klasse blev tegnet af 

Berna fra 6.kl., som illustrerer, hvordan eleverne fra Salix 

Skole bogstavlig talt er med 

til at ”bygge bro til 

fremtiden”. På vegne af alle 

lærerne takker vi alle elever, 

som har indsendt deres 

tegninger, og det skal 

nævnes, at beslutningen var 

svær, da der var indsendt 

mange flotte tegninger.  

NY MUSIKLÆRER 

Skolens musiklærer, Peter, valgte at opsige sin stilling med 

sidste arbejdsdag d. 29/2 2020. Vi ønsker ham held og lykke 

fremover.  

Skolen har derfor været på udkig efter en ny musiklærer her 

i februar måned og har taget kontakt til Mikkels Musikskole, 

som er en virksomhed med over 800 musiklærer tilknyttet. 

Vi har via dem ansat en talentfuld, ung og energisk 

musiklærer pr. 16. marts 2020 ved navn Jonas Bachmann. 

 

FØLG SALIX 

Husk, at I kan følge skolen på Instagram eller på Facebook 

og følge med i skolens virke, dagligdag og ekskursioner. I 

skal blot klikke på ikonerne herunder. 

https://www.mikkelsmusikskole.dk/
https://da-dk.facebook.com/pages/category/Middle-School/Salix-Skole-634300066684676/
https://www.instagram.com/salix_skole/


 

 

KOMMENDE AKTIVITETER 

EKSKURSIONER  

I løbet af marts måned skal følgende klasser på ekskursioner: 

3. mar. 6. kl. Freerslev Kotel 

5. mar. 7.kl. SMK og Assistens Kirkegård 

31. mar. 4. kl. Fællesspisning med forældre 

 

FASTELAVN 

Mandag d. 2. marts holdt vi fastelavn for indskolingen fra 0. - 

4. klasse. Børnene mødte udklædt i klasserne, og vi fik kigget 

på hinanden. Derefter fulgte forklaring af fastelavns-

traditionen og evt. spørgsmål. Så mødtes vi i skolegården, og 

klasserne slog katten af tønden. Der blev også taget billeder 

af eleverne. Kattekonger og kattedronninger blev kåret. 

Dagen sluttede af med fastelavnsboller.  

 

TILSYNSBESØG 

Den anden ud af tre tilsynsbesøg, er torsdag d.19. marts. 

Planen for dagen er som følgende: 

1. Lektion 5. kl. Religion SG 

2. Lektion 8. kl. Samfund GE 

3. Lektion 4. kl. Billedkunst BD 

4. Lektion 1. kl. Matematik AA 

 

Efter alle tre tilsynsbesøg, hvor det ene er uanmeldt, skriver 

den tilsynsførende sin tilsynsrapport, som bliver 

offentliggjort på hjemmesiden ved skoleårets afslutning. Alle 

tidligere rapporter kan ses på salixskole.dk/om-salix-

skole/tilsyn. 

 

EMNEUGE/MADKUNDSKAB/FAGDAGE 

Fra tirsdag til fredag i uge 10 bliver der afholdt 

emneuge på skolen for eleverne i 0.-4. kl.  

Temaet er Eventyr. 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.  

4. - 6.kl. har madkundskab i denne uge på Hotel og 

restaurantskolen, og 7.-9. kl. har fagdage på skolen. 

 

LEJRSKOLE 

Fra onsdag d.11. marts til fredag d.13. marts tager 4.kl. 

på lejrskole i Helsingør, hvor de bl.a. skal besøge 

Kulturværftet, Øresundsakvariet, Kronborg slot og tage 

en sejltur til Helsingborg i Sverige. 

 

PROJEKTUGE 8.KL.  

I uge 12 har 8.kl. projektuge alle fem dage, og de har 

fremlæggelser mandag og tirsdag i uge 13. 

 

KONTAKT OS 

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

info@salixskole.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Gökhan Camur, Skoleleder 
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