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Siden genåbningen i februar har vi haft særligt fokus på at

indhente det tabte, mht. den individuelle og kollektive læring

pga. fjernundervisningen. Derudover har fokus været på at

genopbygge den sociale trivsel og skabe bånd blandt eleverne

på ny og arbejde på at løfte humøret. 

Denne opgave har været mere tilgængelig med indskolingen,

da vi har mulighed for at mødes med dem dagligt, men mere

udfordrende med udskolingen, da de stadig ikke må troppe

fysisk op på skolen. Derfor vil lærerne i udskoling de næste

par uger arbejde på, når de kan mødes med eleverne, at

arrangere sociale aktiviteter til gavn for deres trivsel og

mentale velvære.



Regeringen er kommet med en ny udmelding om, at elever fra 5.-9. kl. højst kan komme i

skole igen en gang om ugen, gældende fra 15. marts. Men kravet er dog, at de skal være

udenfor. Dette udgør en stor udfordring grundet skolens og lokalområdet fysiske rammer

og faciliteter for ikke at tale om det omskiftelige danske vejr. 

Vi er derfor i ledelsen, i samarbejde med lærergruppen, blevet enige om, at klasselærerne

og anden-lærerne i koordination med hinanden, ledelsen og eleverne planlægger

aktiviteter i så god tid som muligt, som tager højde for de givne udfordringer. 

Desuden opfordrer vi, på linje med myndighederne, at elever over 12 år, som har

fremmøde på skolen, bliver testet, så de til hver en tid har et negativt testsvar, som ikke

er mere end 72 timer gammelt (enten hurtigtest eller PCR-test).

På alle andre skoledage fortsætter al undervisning stadig via Zoom hjemmefra.

Desværre er vi nødt til at meddele, at alle lejrture frem til sommerferien bliver aflyst. Det

betyder, at 4. og 5.kl. ikke kommer på tur til Helsingør, 6.kl. ikke kommer til Bornholm

og 8. kl. ikke kommer til et engelsksproget land. 

Vi er selvfølgelig meget kede af aflysningerne, da det er en vigtig del af den enkelte elevs

personlige dannelse, samt en mulighed for at skabe kollektive minder og dannelsen af

klasseidentitet.

De forældre som allerede har indbetalt til lejrturene, vil i løbet af den nærmeste tid få

returneret deres penge til deres konto.
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AFLYSNING AF LEJRTURE

OPDATEREDE RETNINGSLINJER FOR 5.-9. KLASSERNE



Fra 4 år anbefales et tilskud af 10 mikrogram D-vitamin fra oktober til april måned.

Oftest kan dette behov dækkes af en multivitaminpille – se indholdet på glasset. 

Anbefalingerne om D-vitamin fra oktober til april gælder også voksne 

Børn i alderen 0-4 år anbefales et dagligt tilskud af D-vitamin dråber hele året. 

Sundhedsstyrelsen er kommet med nye anbefalinger for tilskud af D-vitamin, som

omhandler dit barn og dig. Det skyldes, at undersøgelser viser, at vi ikke får nok D-vitamin

igennem vinterhalvåret i Danmark. D-vitamin får vi igennem kosten og solen. 

De nye anbefalinger er; 

Børn med mørk hud og/eller børn som går klædt, så kroppen oftest er tildækket om

sommeren (lange ærmer, lange bukser/kjoler, eller tørklæder) skal fortsætte med 10

mikrogram D-vitamin dagligt hele året rundt.  
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LÆSEBÅND
Som alle forældre er bekendt med starter vi hver

skoledag med læsebånd. Dvs. at alle elever på

skolen læser/får oplæst de første 20 min. Alle

elever plejer at være rigtig gode til at tage til det

lokale bibliotek og få lånt en masse nye og

spændende bøger som de kan fordybe sig i. Dog

har det været svært siden den sidste nedlukning

i slutningen af december, da bibliotekerne har

lukket for fysisk besøg. 

Men selvom de har fysisk lukket, er det stadig

muligt at reservere bøger online på sin

hjemmekommune biblioteks hjemmeside. Man

skal blot sørge for at logge ind (eller oprette en

ny bruger). Dernæst skal man følge

anvisningerne for hvornår og hvordan man kan

afhente de reserverede bøger.

Vi håber, at I kan være behjælpelige med at

sørge for at eleverne kan få lånt

NYE ANBEFALINGER FRA SST FOR D-VITAMIN
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SALIX SKOLE FORÆLDRERÅD

VI SØGER FORTSAT REPRÆSENTANTER TIL FORÆLDRERÅDET. HERUNDER ER ET

GENOPSLAG OM SAMMENSÆTNINGEN OG OPGAVERNE I FORÆLDRERÅDET.

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

info@salixskole.dk. 



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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