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Starten på et nyt
læringsår
AF GÖKHAN CAMUR

Et nyt skoleår er startet og jeg vil benytte anledningen til at byde
alle elever og forældre hjertelig velkommen tilbage. Heldigvis ser
det ud til at vi får lov til at slippe for mange af de strenge corona
restriktioner vi havde i sidste skoleår. Eleverne må atter blandes på
tværs af klassen og lege frit ude i skolegården, hvilket har givet os
en masse frihedsgrader til at planlægge et lærerigt og spændende
årshjul med masser af aktiviteter på og udenfor skolen. 
Det betyder dog ikke at vi fuldstændigt slipper for COVID-19 og
derfor er de nye opdaterede retningslinjer nedskrevet på den
sidste side i dette nyhedsbrev. Ved den mindste tvivl mht.
retningslinjerne bør man straks henvende sig til ledelsen.

RETNINGSLINJER PR. 9.
AUG
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Så er det endel ig t id t i l  endnu en Sal ix  Festdag (før
Kræmmermarked) .  Tradit ionens tro afholdes det den s idste
lørdag i  august,  d.28.8,  f ra k l . 1 1 .00-14.00 og al le elever ,
forældre og famil iemedlemmer er  inviteret .
I  år  samler v i  ind t i l  fordel  for  WWF, fordi  det er  noget som
børnene bekymrer s ig om, især efter  al le de skovbrande der har
været denne sommer og fordi  v i  også v i l  gøre børnene mere
opmærksomme på kl imaet.

FORÆLDREMØDER

SALIX FESTDAG 2021

Forældremøderne for dette skoleår er
blevet skemalagt og v i l  minde om
vigt igheden for det enkelte barns
sociale og fagl ige tr ivsel  at  al le
forældre deltager akt ivt .  

Klasse     Dato             T id
0.kl .         Man 16.8.        16.00-17 .30
1 .k l .          Tors 26.8.       17 .00-18.30
2.kl .          T i rs  24.8.        17 .00-18.30
3.kl .          Ons 25.8        17 .00-18.30
4.kl .          Tors 26.8.       18.30-20.00
5.kl .          Man 23.8.       17 .00-18.30
6.kl .          T i rs  24.8.        18.30-20.00
7.k l .          Ons 25.8.        18.30-20.00
8.kl .          Fre 27.8         16.00-17 .30
9.kl .          Man 23.8.       18.30-20.00

ELEVRÅD
På Sal ix  skole betyder elevdemokrat i  og medbestemmelse
r igt ig meget og derfor gør v i  særl igt  ud af  at oplære og
prakt isere demokrat i  med og v ia vores elevråd.  Hver august
måned er der derfor fokus på dette og al le k lasser f inder deres
repræsentanter og det kulminere med valgdagen d.  3.
september hvor der bl iver  valgt en elevrådsformand.

MICROSOFT OFFICE 365
Skolen har indgået en aftale med Microsoft  og kan derfor fra
starten af  september måned t i lbyde al le s ine elever grat is
Off ice 365 pakken,  som bl .a .  indeholder Word,  Excel ,
Powerpoint ,  Onenote m.m. i  op t i l  fem enheder.  
Desuden er v i  som skole i  gang med at kort lægge skolens IT og
digitale lærings progression,  som i  hovedtræk betyder hvordan
vi  som skole kan underbygge,  lære og udvik le elevernes IT og
digitale kompetencer fra 0.-9.k l .  på en systematisk og
struktureret måde.



KANTINE

NY MUSIKLÆRER

Så kan v i  endel ig åbne vores kantine
igen fra mandag d.  16.  aug.
Madplanerne v i l  b l ive sendt ud
weekenden før .  
Vi  opfordrer al le vores forældre at
sørge for at deres børn får  sunde og
fyldige madpakker med hjemmefra
og at kantinen er et alternativ .  
Dog skal  jeg nævne at der ikke er
salg t i l  e leverne fra 0.-2.  k l . ,  
 e leverne fra 3.  k l .  må købe fra
kantinen en gang om ugen,  eleverne
fra 4.k l .  må købe to gange om ugen
og eleverne fra 5.-9.  k l .  må købe al le
dage.

Ti l  or ienter ing er  vores musiklærer
Lauritz  stoppet og skolen har ansat
Jolan t i l  at  varetage
musikundervisningen fra t i rsdag d.
17 .  aug.

RETNINGSLINJER PR. 9. AUG
Man må fortsat ikke komme i  skole,  hvis man har symptomer
på COVID-19.
Har du fået konstateret Corona hos dig selv skal  du straks
give skolen besked og isolere dig selv indt i l  du er
symptomfr i  i  48 t imer.

Al le ,  der bor sammen med en,  der har fået påvist  COVID-19.  
Al le ,  der har haft  direkte fysisk kontakt ( fx kram) el ler
direkte kontakt t i l  smittefar l ige sekreter ( fx  hoste el ler  nys)
med en,  der har fået påvist  COVID-19.
Al le ,  der har været inden for 1  meter i  mere end 15 minutter
(fx i  samtale med personen) med en,  der har fået påvist
COVID-19,  dog indenfor 2 meter ,  hvor der er  øget r is iko for
smitte.

Sundhedsstyrelsen har opdateret deres vej ledning for
håndter ing af  smitte pr .  6.  aug.  2021 og en væsentl ig ændring
er ,  at  hele k lasser ikke længere skal  sendes hjem ved et
smittet i l fælde i  k lassen.

Man vi l  b l ive betragtet som nær kontakt ,  hvis følgende er
opfyldt :

Man er ikke nær kontakt ,  blot fordi  man går i  samme klasse,  på
samme hold el ler  l ignende.  Der skal  foretages en konkret
vurder ing af  den enkelte kontakt mel lem den smittede person
og den mul ige nære kontakt.
Nære kontakter skal  selv isoleres og testes på 4.  og 6.  dag.
Dette gælder dog ikke for  personer,  som er færdigvaccinerede
(14 dage efter anden vaccination)  el ler  har immunitet pga.
t idl igere smitte ( fra 14 dage efter posit iv  PCR-test t i l  12
måneder) .

FØLG OS PÅ

KONTAKT OS

Skolen kan kontaktes på tlf. 36 176 176

ml. 9.00-14.30  

eller på

info@salixskole.dk


