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NY LUKNING

Det ærgrer mig, at vi endnu engang har været nødsaget til at

hjemsende og fjernundervise 5.-9.kl. eleverne. I forvejen har

skoleåret været præget af masse af sygdom blandt elever og

personale. Dette har uden tvivl haft påvirkning på både social og

faglig udvikling hos den enkelte elev, men vi har fortsat stor

fokus på at oprette "normal" skolegang og med høj faglighed og

trivsel i fokus. 

Jeg vil gøre opmærksom på at der er sidste skoledag fredag d. 18

dec før juleferien, som slutter kl.12.00 (men for SFO til kl.16.30).

Eleverne skal i skole igen mandag d. 4. januar. Vi krydser fingre

for at alle eleverne kan vende tilbage i skolen efter ferien. 

Pas rigtig godt på hinanden og håber at næste år bliver bedre på

alle måder end 2020.



I slutningen af november måned foretog vi en tilfredshedsundersøgelse. I hovedtræk

viser besvarelserne at forældrene er tilfredse med informationerne de modtager af

ledelsen og lærerne, skolehjemsamarbejdet, SFO, samt deres børns generelle trivsel

og faglige udvikling.  Desuden forbinder de fleste værdier som TILLID, TRYGHED,

HØJ FAGLIGHED, LÆRER-ELEV RELATION, GOD SKOLEHJEMSAMARBEJDE og

RESPEKT med Salix skole . Vi er meget glade for alle besvarelserne og

kommentarerne og vil i den nærmeste fremtid bruge disse i vores fortsatte arbejde.

Herunder er resultaterne for undersøgelsen. 

https://da.surveymonkey.com/stories/SM-BSJRRDK2/
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FJERNUNDERVISNING FOR 5.-9. KL.
Eleverne fra 5.-9.kl. skal blive hjemme indtil d. 4. januar 2021 og modtage

fjernundervisning. Retningslinjerne for fjernundervisningen er blevet gennemgået med alle

elever inden hjemsendelsen og er også sendt til alle forældre via Schoolintra.  Hvis der er

spørgsmål eller tvivl til Uni-login, skal man i første omgang tage fat i klasselæreren. Hvis

ikke det løser problemet kan man tage fat i ledelsen.
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SALIX SKOLE FORÆLDRERÅD
Forældrerådets sammensætning 

Forældrerådet er sammensat af minimum en forældre fra indskolingen (0.-3.kl.),

mellemtrinet (4.-6. kl.) og udskolingen (7.-9. kl.). Et stærkt og aktivt forældreråd skaber

sammenhæng, fællesskab og engagement blandt medarbejdere, forældre og børn på skolen. 

- Forældrerådsrepræsentanterne vælges i og blandt forældrene på skolen, dog er

forældrebestyrelsesrepræsentanterne automatisk medlem af forældrerådet. 

- Som medlem af forældrerådet repræsenterer du alle forældre på skolen. Det er derfor

vigtigt, at der skabes en god kontakt til de øvrige forældre. 

- De skal løbende orienteres om arbejdet i forældrerådet og nemt kunne henvende sig med

spørgsmål, ønsker og behov til forældrerepræsentanten. 

- Forældrerådets formand og næstformand vælges blandt forældrerepræsentanterne på

forældrerådets første møde. 

- Forældrerepræsentanterne valgt til bestyrelsen er automatisk medlem af forældrerådet. 

- Valgperioden er 2 år. 

- Forældrerådet mødes mindst 4 gange årligt. 

- Som forældrerådsrepræsentant er du ansvarlig for at deltage velforberedt til møderne. 

 

Forældrerådets opgaver

- At være talerør for forældre

- At være kontaktperson for nye forældre

- At være arrangør for forældre indsats

- At være arrangør for arrangementer store såvel som mindre

- At skabe friskole “ånd” blandt forældrene

- At kigge skolen igennem og opretholde overblik over hvor der mangler en indsats.

- Forældrerepræsentanterne fra bestyrelsen kan videregive ønsker, ris og ros, korrigerer

med skolelederen ift. diverse ønsker eller andet fra forældrerådet.

Hvis man har et ønske om at være en del af forældrerådet, skal man blot skrive en mail til

gc@salixskole.dk. Det første møde vil blive afholdt på skolen onsdag d. 13. januar 2021 kl.

16.00.
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Må man ikke komme i skole ved bare en af disse symptomer:
- Hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter, vejrtrækningsproblemer.
- Hvis man har haft kontakt til en person smittet med Corona. 
- Selv ved milde symptomer må man mistænke COVID-19.

Må gerne komme i skole:
Hvis man har almindelig snue, stoppet næse og ellers er upåvirket.

Har du fået konstateret Corona hos dig selv, eller har du været i kontakt med en smittet:
- Skal man orientere GC eller UA med det samme. 
- Få lavet en test med det samme og blive hjemme indtil man får et negativt testresultat eller til man har
været symptomfri i 48 timer. Hvis barnet ikke bliver testet, så skal det blive hjemme i 7 dage og være
symptomfri i alle syv dage før det må komme i skole.
- Hvis testen er positiv, så bliver man hjemme indtil man er symptomfri i 48 timer. Den smittede anses
herefter for at være smittefri, og skal derfor ikke testes negativ for at vende tilbage igen.

Rejser og hjemkomst til og fra Orange lande:
Er man rejst til et orange land, så skal man blive hjemme i 14 dage i karantæne. Under karantænen skal
man lade sig teste tidligt i og igen når karantænen slutter. Man må komme tilbage når man har fået et
negativt testresultat.
Hvis en person (elev eller ansat) får symptomer på Corona imens de er på skolen, skal de hurtigst muligt
sendes hjem og blive hjemme indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Forældre skal sørge for at
skolen er fuldstændig opdateret med nye mobilnumre og de skal sørge for at vi kan kontakte dem i
skoletiden.
Nære kontakter til personer som har Covid 19 skal lade sig teste og blive hjemme indtil testen er negativ.
Vi tilbyder ikke hjemmeundervisning til karantæneramte elever som kommer hjem fra orange lande.

RETNINGSLINJER I TILFÆLDE AF ELLER
MISTANKE OM CORONA

FØLG OS PÅ
KONTAKT OS

Skolen kan kontaktes på tlf. 36 176 176

ml. 9.00-14.30  

eller på

info@salixskole.dk
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