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FORSIGTIG OG
KONTROLLERET
GENÅBNING
Af skoleleder Gökhan Camur
Vi har alle, både elever, forældre og lærere, ventet længe på
at få lov til at vende tilbage. Glæden var også til at mærke,
da eleverne fra 0.-4. kl. endelig var tilbage til en så "normal"
skoledag. Selvom det i princippet fortsat er nødundervisning
er det vores forhåbning at undervise ud fra de planlagte
årsplaner (med forbehold for de givne restriktioner).
Regeringen har udtryks at dette skal være en forsigtig og
kontrolleret genåbning og derfor har vi fortsat fokus på
opdeling af klasserne også i pauserne, ekstra rengøring i
skoletiden og et nyt skema der tager højde for få lærerskift i
klasserne.
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NYT OM EKSAMEN
For prøveterminen maj-juni 2021 gælder at elever i 9. klasse skal til fire prøver:

Dansk mundtligt + skriftligt
Engelsk mundtlig
Matematik skriftlig

I

de

aflyste

prøver

ophøjes

elevernes

afsluttende

standpunktskarakterer

til

prøvekarakter.
For elever i 8. klasse gælder, at prøver i den praktisk/musiske valgfagsprøve er aflyst. I
stedet ophøjes den afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

FASTELAVN
Traditionens

tro

vil

vi

igen

afholde

fastelavn dette skoleår d. 26/2 2021 for
eleverne i 0. - 4. klasse. Dagen plejer at
byde på at børnene møder udklædt i
klasserne

hvor

man

får

kigget

på

hinanden. Derefter følger forklaring af
fastelavnstraditionen og evt. spørgsmål.
Så mødes man i skolegården opdelt i
klasser og der vil blive slået katten af
tønden. Kattekonger og kattedronninger
vil blive kåret og dagen vil slutte af med
fastelavnsboller.

ÆNDRINGER HOS PERSONALET
Efter et seks måneder langt sygdomsforløb
er vi glade for at Mehmet Kocer endelig kan
vende tilbage. Det betyder selvfølgelig at vi
siger tak til vores vikar Elvan, som har
sidste arbejdsdag d.12. marts.
Mehmet
skema

vil
og

derfor

Amanda

genoptage
vil

sit

overtage

gamle
skolens

tidligere lærer Birgitte Neerings skema med
få

justeringer

fra

15.

marts.

En

detaljeret oversigt vil blive sendt til
berørte klasser via Schoolintra.

mere
de
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RETNINGSLINJER I TILFÆLDE AF ELLER
MISTANKE OM CORONA

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.

FØLG OS PÅ

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

