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VELKOMMEN
TILBAGE
Af skoleleder Gökhan Camur
Velkommen tilbage og et stort velkommen til alle de nye
elever og forældre. Vi har taget hul på endnu et skoleår
med masser af ny læring, nye vidensområder og
udviklingszoner med en masse super engagerede
undervisere.
Selvom vi før og under ferien oplevede et fald i
coronatilfælde her i landet og flere og flere dele af
samfundet blev åbnet op, oplever vi desværre nu at
smittetallet er stigende igen. Derfor er det vigtigt, at
I læser skolens retningslinjer på den sidste side.
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NYT SIDEN SIDST
Vi afsluttede skoleåret 19/20 med at sende
12 afgangselever fra 9. kl. afsted videre i
uddannelsessystemet og ønsker dem alle
held og lykke fremover. Til gengæld har vi
sagt velkommen til 13 nye 0. kl. elever. Vi
ser frem til et rigtig godt samarbejde med
vores nye forældre.

ELEVRÅD
Skolen har et aktivt elevråd, som er med til at
give alle vores elever en forståelse for den
demokratiske proces, dets rolle i vores skole
og samfund. I løbet af august vil der fra hver
klasse blive valgt to elevrådsrepræsentanter
og to suppleanter. Fredag d. 4. september er
der valgdag på skolen, hvor formandskabet til
elevrådet bliver valgt.

FORÆLDREMØDER
Tirsdag i uge 34 vil der blive afholdt
forældremøde for 0. kl. Tirsdag i uge 35
vil der blive afholdt forældremøde for 1. kl.
I løbet af uge 36 og 37 vil der blive afholdt
forældremøder for 2. - 9.kl. Nærmere info
med dato og tidspunkter vil blive sendt af
klasselærerne i den nærmeste tid.

BESØG AF KØBENHAVNS
KOMMUNE UNGDOMSSKOLE
Fredag d. 21. aug. får vores udskoling
besøg

af

Københavns

Kommunes

ungdomsskole, som vil fortælle om alle
deres tilbud og hvilke muligheder, der er.
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RETNINGSLINJER FOR SALIX SKOLE TIL FOREBYGGELSE
AF SMITTESPREDNING AF COVID-19

På Salix skole vil vi følge retningslinjerne udgivet af Børne- og Undervisningsministeriet fra den 19.
juni 2020. Det betyder, at der fortsat vil være særlig fokus på håndhygiejne, hosteetikette samt
afstand på 1 m. Kontaktflader med mange daglige berøringer, samt toiletter vil blive rengjort to gange
om dagen. Alle klasselokaler samt indgange vil være udstyret med håndsprit. Forældre må kun få
adgang til skolen efter aftale med lærer eller ledelse, ellers bedes de venligst vente uden for skolen.
Eleverne skal vaske hænder med sæbe eller bruge håndsprit, når de møder op på skolen.
Hvis man er bekendt med, at en elev eller forældre er smittet med COVID-19, skal man straks give
lærerne eller ledelsen besked, som derefter vil tage de nødvendige forholdsregler og følge
anvisningerne fra ”Information om forholdsregler af COVID-19 i skoler… ” udgivet den 25. maj af
Sundhedsstyrelsen.
For at vise samfundssind og af hensyn til vores svage borgere, så anbefaler vi, at eleverne og lærerne
skal have to mundbind med i tasken, i tilfælde af at vi får brug for det, når vi tager på udflugter, hvor
vi bruger det offentlige transportnet.
Desuden beder vi alle vores elever og forældre om at være ekstra omhyggelige og forventer, at alle
følger myndighedernes anvisninger mht. COVID-19.
Skolen anbefaler, at alle elever til enhver tid har håndsprit i deres skoletasker.

FØLG OS PÅ

GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling søndag
den 30. august kl.11.00.

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

