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Januar 2022 har s lået rekorden for antal let  af
sygemeldinger ,  samt v ikart imer,  som uden tv iv l
har betydet at elevernes rytme er blevet
forstyrret .  Dette var dog ikke kun en udfordr ing
på Sal ix ,  men hele samfundet.  Den gode nyhed er
at næsten alt  personale er  blevet smittet og at v i
forhåbentl ig har opbygget en immunitet .  Desuden
er COVID-19 ikke en samfundskr it isk sygdom
længere og dette betyder at v i  har langt f lere og
mere optimale forudsætninger for  undervisning.   
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Skolen er blevet udvalgt at deltage i  PISA undersøgelsen i  år .
PISA står for  Programme for International  Student Assesment
og gennemføres hvert  tredje år  af  OECD. Hensigten med
PISA-undersøgelserne er at teste,  hvor gode 15-16-år ige
elever er  t i l  at  bruge deres fagl ige kunnen i  det v i rkel ige l iv .
Eleverne bl iver  testet inden for læsning,  matematik og
naturfag.  I  hver PISA-undersøgelse indgår desuden et f jerde
undersøgelsesdomæne, som tester eleverne i  andre
kompetencer end læsning,  matematik og naturfag.  PISA
indsamler desuden en række baggrundsinformationer ,  som
bruges t i l  analyser af  for  eksempel elevernes tr ivsel  og t i l  at
skabe viden om, hvordan man kan skabe init iat iver ,  der
støtter elevernes læring og udvik l ing.  
Datoen for undersøgelsen er d.  21 .  apr i l  2022 og de
involverede elever ,  samt forældre får  direkte besked.

PISA 2022

LEJRSKOLER
På baggrund af den igangværende Corona pandemi,  blev det i
starten af  dette skoleår besluttet at al le le j rskoler  i  skoleåret
2021/22 kun vi l  b l ive afholdt indenfor Danmarks grænser.  
Derfor er  det planlagt at 4 .k l .  skal  på tur t i l  Hels ingør i  uge
14,  6.k l .  k lasse skal  på tur t i l  Bornholm i  uge 19 og 9.k l .  skal
t i l  Århus i  uge 12.
Lejrskolerne giver masser af  oplevelser og læring og er en
oplagt mul ighed for at ryste eleverne sammen og skabe en
fælles k lassesammenhold og identitet .  

UDSMYKNING AF
SKOLEN

Skolen har søgt og fået t i ldelt  et
legat i  2021 fra Eyelearn,  som er et
f i rma der designer og producerer
udvik lende læringsmil jøer med
pædagogiske og lærer ige t i lgang.  Det
betyder at v i  i  løbet af  foråret
forhåbentl ig får  synl ige dekorat ive
udsmykninger på skolen.

NY TILSYNSFØRENDE
Skolen har fået ny t i lsynsførende ved navn Sussie Isaksen,
som har f lere års erfar ing med ledelse samt med pædagogisk
udvik l ingsarbejde gennem et arbejdsl iv  i  et  mangfoldigt
undervisningssystem. 
I  løbet af  marts måned vi l  hun komme på t i lsynsbesøg i  et
par af  k lasserne.  Nærmere oplysninger v i l  b l ive udsendt v ia
skoleintra når t iden nærmer s ig.

-  Fredag d.  25.  februar er  der
fastelavn for elever i  0.-4.k l .  
-    Fredag d.  25.  februar skal  8.k l .  t i l
Zoo t i l  et  undervisningsfor løb fra
8.30-13.00.
-   Terminsprøver i  7 .  og 8.  k l .  i  uge 11
i  fagene dansk,  matematik ,  engelsk
og tysk.
-    E levsamtaler  i  5 .-8.  i  uge 12.
-    Projektuge for 8.k l .  i  uge 13.

KOMMENDE
AKTIVITETER 

FRAVÆRSREGISTRERING 

Ved sygdom el ler  anden
forhindr ing skal  man melde det
inde på intra i  kontaktbogen,  hvor
man skal  sætte f lueben på al le
lærerne t i lknyttet k lassen inden
kl .8.30 -  e l lers v i l  e levernes
fravær bl ive registreret som
ulovl igt .  
Derfor skal  man fremover ikke
sende sms t i l  lærerne,  men bruge
Skoleintra appen.

Da vi  er  overgået t i l  Skoleintra,  er  der
opstået en del  forv irr ingen omkring
fravær.  Derfor har ledelsen i
samarbejde med personalet
fremskrevet retningsl in jer  for
fraværsregistrer ing:
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Der anbefales selv isolat ion fra symptomdebut og PCR-test snarest .
Ved posit ivt  testsvar fortsættes selv isolat ion t i l  symptomophør,  dog ikke
kortere end 4 døgn fra testt idspunkt.

Ved posit iv  ant igen- el ler  PCR-test anbefales selv isolat ion i  4  døgn fra
testt idspunkt.
Ved posit iv  ant igentest anbefales PCR-test snarest mul ig.
Udføres PCR som første test ,  skal  der ikke selv isoleres i  ventet iden på PCR-
svar.
Hvis der opstår betydende symptomer fortsættes selv isolat ion t i l
symptomophør,  dog ikke kortere end 4 døgn fra testt idspunkt.

Der anbefales antigentest el ler  PCR test 3 døgn efter den smittede persons
testt idspunkt.
Husstandskontakter (nære kontakter)  er  undtaget selv isolat ion.

Ved betydel ige symptomer

Ved posit iv  test hos asymptomatiske el ler  let  symptomatiske

Ved husstandskontakt (nærkontakt)  t i l  smittet

FØLG OS PÅ

KONTAKT OS

Skolen kan kontaktes på tlf. 36 176 176

ml. 9.00-14.30  

eller på

info@salixskole.dk


