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Det er skønt at være tilbage til "normal"
skolegang. Det er tydeligt at se smilene og de
glade miner hos eleverne. Den samme optimisme
og positivisme kan også spores af personalet.
Som skrevet tidligere er vi i gang med at udsmykke
skolens fællesarealer med motiver og skrift, som har
en pædagogisk og læringsmæssig tilgang. Vi er nu i
mål med første etape, hvor alle klasselokalernes døre
er blevet udstyret med kanonforfattere og der er
opsat tabeller på trapperne. Der er stadig 2-3 etaper i
horisonten og vi regner med at være færdige engang i
efteråret.

FRAVÆRSREGISTRERING
Da vi er overgået til Skoleintra, er der opstået en del
forvirringen omkring fravær. Derfor har ledelsen i samarbejde
med
personalet
fremskrevet
retningslinjer
for
fraværsregistrering:
Ved sygdom eller anden forhindring skal man melde det
inde på intra i kontaktbogen, hvor man skal sætte flueben
på alle lærerne tilknyttet klassen inden kl.8.30 - ellers vil
elevernes fravær blive registreret som ulovligt.
Derfor skal man fremover ikke sende sms til lærerne, men
bruge Skoleintra appen.

FASTELAVN
Traditionens tro afholdte vi fastelavn
med eleverne fra 0.-4.kl. fredag d. 25.
februar, med masser af flotte og
kreative
udklædninger,
samt
tøndeslagning og fastelavnsboller.

NYT OMKRING EKSAMEN
Undervisningsministeriet har udmeldt at der vil være
ændringer i eksamensplanen til sommer. Den nye plan er:
9. klasse – 4 prøver: Dansk (mundtlig og skriftlig), engelsk
(mundtlig), og matematik (skriftlig).
Prøven i skriftlig dansk i 9. klasse består af læsning,
retskrivning og skriftlig fremstilling.
Prøven i skriftlig matematik i 9. klasse består af en
prøvedel uden hjælpemidler og en prøvedel med
hjælpemidler.

TILSYNSBESØG
Skolen får tilsynsbesøg af Sussie Isaksen, torsdag d.7. april
og fredag d.8. april, fra kl.8.30-12.00 begge dage. Herunder er
en oversigt over hvilke klasser hun skal besøge:

1.lektion

Torsdag d. 7. april

Fredag d. 8. april

4. kl. Matematik
(KK)

9.kl. Fysik/kemi
(UA)

2.lektion

7.kl. Tysk
(SG)

8.kl. Samfundsfag
(AR)

3.lektion

8.kl. Biologi
(JU)

3.kl. Religion
(AA)

4.lektion

2.kl. Dansk
(BD)

4.kl. Natur/Teknik
(II)

KOMMENDE
AKTIVITETER &
FERIER
- Terminsprøver i 7. og 8. kl. i uge 12
i fagene dansk, matematik, engelsk
og tysk.
- Elevsamtaler i 5.-8. i uge 12.
- Lejrskole 9.kl. til Århus i uge 12
- Lejrskole 4.kl. til Helsingør i uge 14
- Påskeferie fra d. 9. april til og med
d.18. april.
Projektugen er rykket til onsdag
d.20. april - onsdag d. 27.april med
fremlæggelserne den efterfølgende
torsdag og fredag.

RETNINGSLINJER PR. 1. FEB
Ved betydelige symptomer
Der anbefales selvisolation fra symptomdebut og PCR-test snarest.
Ved positivt testsvar fortsættes selvisolation til symptomophør, dog ikke
kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved positiv test hos asymptomatiske eller let symptomatiske
Ved positiv antigen- eller PCR-test anbefales selvisolation i 4 døgn fra
testtidspunkt.
Ved positiv antigentest anbefales PCR-test snarest mulig.
Udføres PCR som første test, skal der ikke selvisoleres i ventetiden på PCRsvar.
Hvis
der
opstår
betydende
symptomer
fortsættes
selvisolation
til
symptomophør, dog ikke kortere end 4 døgn fra testtidspunkt.

Ved husstandskontakt (nærkontakt) til smittet
Der anbefales antigentest eller PCR test 3 døgn efter den smittede persons
testtidspunkt.
Husstandskontakter (nære kontakter) er undtaget selvisolation.

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

FØLG OS PÅ

