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Juni 2021

Af skoleleder Gökhan Camur

SKOLEÅRET SLUTTER

 

Endnu et skoleår er nået til vejs ende og lige rundt om
hjørnet venter en (forhåbentlig) dejlig sommerferie. Juni
måned har stået på udflugternes tegn. Mange klasser
har været på forskellige udflugter af to vigtige grunde.
Den første grund var for at genopbygge de sociale bånd
og trivslen i klasserne efter et helt skoleår i coronaens
tegn og den anden grund var så der kan være plads og
ro til at gennemføre eksamenerne for 9.kl. 

Første skoledag for 2.-9.kl. er mandag d. 9.aug kl.8.30-11.
Første skoledag for 0.-1.kl. er tirsdag d. 10.aug kl.8.30-11.

På vegne af al personalet ønskes alle en dejlig
sommerferie og vi ses forhåbentlig på den anden side
igen.



Sted: Salix skole, Høffdingsvej 18, 2500 Valby

Dato: 25. maj 2021

Tid: 17.00 – 18.00

Dagsorden:

1.Som dirigent blev Gökhan Camur valgt.

2.Formanden aflagde sin beretning sammen med den revideret årsrapport. 

3.Skoleleder aflagde sin beretning for det indeværende skoleår.

4.Valg af bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen.

a.     Da Yeliz Yildirim stod til genvalg og ingen ønskede at stille op blev hun valgt som

bestyrelsesmedlem for forældrekredsen.

5.Udskiftning af bestyrelsesmedlem for skolekredsen.

a.     Murat Inal har valgt at stoppe som formand og bestyrelsesmedlem for skolekredsen

og til at udfylde hans plads blev Halil Kutlu udnævnt som ny bestyrelsesmedlem i stedet.

6.Valg af suppleant i forældrekredsen.

a.     Katharina blev valgt ind som suppleant for forældrekredsen.

7.Eventuelt.

a.     Der var et forslag om at oprette et forældreråd, som kunne bestå at

forældrerepræsentanter fra de forskellige klasser, som skulle have til opgave at arrangere

aktiviteter for hele skolen

b.     Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 11. juni. 2021 kl.17.00
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REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Nu  da der er åbnet op i Danmark

prøver vi at fastholde alle traditionerne

på skolen, og en afslutningstradition er

da den årlige tur til

Bonbonland/Legeland. D. 22. juni tog

alle elever fra 3.-9.kl. til Bonboland og

0.-2.kl. til Legeland med deres

klassekammerater og klasselærere.

BONBONLAND/LEGELAND
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Salix kan i samarbejde med Københavns

Kommune tilbyde en kviktest på skolen

til de elever, der er fyldt 12 år, på skolen.

Testen er frivillig og tilbydes en gange

om ugen. Hvis dit barn er mellem 12 og 14

år, skal vi have et samtykke, hver gang

dit barn bliver testet. Før hver gang vil du

få et samtykkeskema, som du kan

udfylde. Hvis dit barn er fyldt 15 år, kan

han/hun selv bestemme, om han/hun vil

testes, men du vil få besked, inden vi

tilbyder test. Vi håber, at så mange som

muligt vil tage imod tilbuddet om test, så

vi kan passe på hinanden.

FORTSAT KVIKTEST PÅ SKOLEN FOR ELEVER I 5.-9.KL.

Lørdag d. 19. juni var der pyntet op til dette års dimission. Dagen bød på taler,

nomineringer og kåringer, uddelinger af eksamensbeviser, samt en let sommerbuffet og

dejlig solskinsvejr. Vi ønsker alle vores 9.kl. afgangselever hjertelig tillykke og held og

lykke fremover.

DIMISSION 



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.

Hvis en person (elev eller ansat) får symptomer på Corona, mens 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.

Rejser til og fra orange og røde landet
Der er indført krav om test og isolation efter indrejse i Danmark fra udlandet for at begrænse introduktion og spredning
af mere smitsomme virusvarianter. Kravene indebærer, at alle, der indrejser i Danmark, skal testes og efterfølgende
isoleres i 10 dage.
Der er mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.

Vi tilbyder ikke hjemmeundervisning til karantæneramte elever som kommer hjem udlandet.

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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