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VELKOMMEN TIL 2022
AF GÖKHAN CAMUR

Velkommen til 2022 i håb om et lærerigt og
selvfølgelig et sundt og coronafrit skoleår. Håber
at alle har haft en velfortjent ferie og at man er
veludhvilet, har genopladt og er klar til at
begynde igen.
Som alle er klar over er smitten og smittetrykket
steget meget og derfor har vi på skolen taget
nogle forholdsregler når vi genåbner på onsdag d.
5. januar, som kan læses på side 2.

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

SKOLEPENGE
PR. 1. JAN 2022

Torsdag
d.
2.
ekstraordinær
bestemt:

Det er besluttet i bestyrelsen at
skolepengene bliver hævet fra 1. jan.
2022 til følgende takster:

december
kl.18.30
blev
der
afholdt
generalforsamling, hvor følgende blev

1. Som bestyrelsesmedlem blev Rehan Khan valgt blandt
forældrekredsen.
2. Som suppleant blandt forældrekredsen blev Hanane Abachi
valgt.
3. Sussie Isaksen blev godkendt som skolens nye certificeret
tilsynsførende.

FORÆLDREINTRA OG
ELEVINTRA
Pr. 1. jan. 2022 skifter skolen intrasystem. Vores nuværende
leverandør Schoolintra har meldt ud at de stopper med at
udvikle og opdatere fremover. Derfor skifter vi til Skoleintra,
som er et produkt af Its Learning.
Det nye intrasystem består af to forskellige applikationer:
ForældreIntra
ElevIntra
Som forældre skal man benytte sig af ForældreIntra, og
brugernavn og adgangskoder er blevet sendt med eleverne i
deres postmapper. Hvis man af en eller anden grund ikke kan
finde den skal man blot kontakte sin elevs klasselærer, som
så kan være behjælpelig med dette.
Som elev skal man benytte ElevIntra og kan logge ind vha.
sin unilogin.
Vi har indsat links til ElevIntra og ForældreIntra på skolens
hjemmeside www.salixskole.dk.
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KOMMENDE
AKTIVITETER
- I løbet af uge 2 og 3 vil 9.kl. have
øveprøver i fagene dansk, matematik,
engelsk, tysk, biologi, geografi og
fysik/kemi.
- I løbet af januar måned vil skolen få
et anmeldt tilsynsbesøg. Når datoen
er fastlagt, vil det blive meldt ud.

FORHOLDSREGLER
PR. 5. JAN
Pga. det øgede smittetryk vil vi på
skolen tage forskellige forholdsregler
når vi genåbner den 5. januar 2022.
Al undervisning vil fremover kun
foregå i stamklasser.
Eleverne vil blive opdelt klassevist
i frikvarterer og pauser.
Alle forældre skal bære mundbind
indendørs.
Al aflevering/afhentning skal ske
udenfor.
Alle elever fra og med 1. klasse og
medarbejdere opfordres til at lade
sig

screeningsteste

ugentligt,

dvs.

også

to

gange

elever

og

ansatte, der er vaccinerede eller
tidligere smittede.

RETNINGSLINJER PR. 5. SEP
Hvis man har symptomer på COVID-19, skal man straks tage en PCR-test og
blive hjemme indtil man har et svar.
Har du fået konstateret Corona hos dig selv skal du straks give skolen besked
og isolere dig selv indtil du er symptomfri i 48 timer.
Man vil blive betragtet som nær kontakt, hvis følgende er opfyldt:
Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist COVID-19.
Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til
smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået påvist COVID19.
Alle, 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 risiko for smitte.
Nære kontakter skal testes hurtigst muligt og må gerne komme i
testen er negativ og man ikke har symptomer på COVID-19. Dog skal
testes på 4. og 6. dag.
Dette gælder dog ikke for personer, som er færdigvaccinerede (14
anden vaccination) eller har immunitet pga. tidligere smitte (fra 14
positiv PCR-test til 12 måneder).

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

FØLG OS PÅ

skole, hvis
man stadig
dage efter
dage efter

