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DIMISSION 2022
AF GÖKHAN CAMUR

Vi er  endnu engang nået t i l  vejs ende på et skoleår .  Vi
s iger snart  farvel  t i l  9 .k l .  som nu skal  tage det næste
skr idt på deres st i  der forhåbentl ig v i l  føre dem t i l
deres ønskede uddannelse og job i  f remtiden.  Samtidig
hi lser  v i  a l le de nyti lkomne miniSFO'er velkommen, som
har taget det første skr idt ind i  deres vej  t i l
uddannelse.
Der blev taget afsked med 9.  k l .  med maner og v i
ønsker dem al le held og lykke i  f remtiden.
Ti l  resten af skolens elever og forældre ønskes i  a l le en
r igt ig god,  velfort jent og sygdomsfr i  fer ie .  Vi  ses igen
på den anden side af  sommerfer ien.
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DIMISSION

Velkomst tale v .  skoleleder Gökhan
Tale v .  k lasselær Ümran
Elevtaler  af  Loreen og Maria
Fællesspisning
Nominer inger & kår inger af  Aya og Mel issa
Dessert
Uddel ing af  bevis og plaket af  Ümran og Elvan
Fotografer ing

Fredag d.17 .  juni  blev der fra k l . 17 .00-20.00 afholdt
dimission for 9.k l .  e lever ,  samt deres nære
famil iemedlemmer.  Dagens program var som følgende:

 
Det blev en stemningsfuld dag fyldt med stolte forældre
og glade minder.  På vegne af personalet v i l  jeg gerne
takke al le elever ,  forældre og andre gæster for  denne
dej l ige begivenhed.

BONBONLAND/LEGELAND
Tradit ionens tro afsluttes skoleåret med en fæl les tur
for indskol ingen og en fæl les tur for  resten af skolen.
Onsdag d.22.  juni  skal  mini  SFO, 0. ,  1 . ,  2 .  og 3.k l .  nemlig
t i l  Dinos Legeland Ørestad,  og 4.-9.k l .  skal  afsted t i l
Bonbonland.  Dagen slutter k l . 15 .00 hvorefter
skolebussen vi l  køre busbørnene hjem og SFO'en har
åbent for  SFO-børnene frem t i l  k l . 17 .00.

ELEVRÅD OG
BØRNETELEFONEN
Et år  t i l  er  snart  afs luttet og
elevrådet har med sit
kagesalgsprojekt (takket været Jer
forældre)  solgt kage for i  a lt  8. 136
kr .  som de har valgt at donere t i l
Børnetelefonen.  Et stort  k lap på
skuldrene for dette fantast iske
init iat iv .  Pengene blev overakt t i l
Børnetelefonen onsdag d.  15.  juni  på
deres adresse på Trekronergade 26
her i  Valby.



Skolestart (2. – 9. kl.) for
2022/23 08.08.2022

Skolestart (0. – 1. kl.) for
2022/23: 09.08.2022

Salixfest 2022: 27.08.2022

Efterårsferie 2022: 17.10.2022 – 21.10.2022

Juleferie 22/23: 21.12.2022 – 02.01.2023

Vinterferie 2023: 13.02.2023 – 17.02.2023

Påskeferie 2023: 03.04.2023 – 10.04.2023

Eid 2023: 21.04.2023

St. Bededag 2023: 05.05.2023

Kristi Himmelfart 2023: 18.05.2023 – 19.05.2023

Pinse 2023: 29.05.2023

Dimission for 9. klasse: 16.06.2023

Sidste skoledag 2023: 22.06.2023

KOMMENDE
AKTIVITETER & FERIER 

FERIEPLAN FOR SKOLEÅRET
2022/23

- Bonbonland/Dinos Legeland onsdag
d.22.  juni
-  Sidste skoledag torsdag d.23.  juni
fra k l .8 .30-12.00.  

ELEVRÅD OG
KULTURDAG
En anden ny akt iv itet som elevrådet
havde planlagt og gennemført var
kulturdagen,  som blev en kæmpe
succes.  Dagen bød på en rejse
gennem de mange forskel l ige
kulturer ,  som er en del  af  skolen.
Musik ,  dans,  mad og taler  var en del
af  programmet.  Stort  k lap på
skuldrende af elevrådet for  denne
oplevelse og håber på en gentagelse
t i l  næste skoleår .



RETNINGSLINJER PR. 1. FEB

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


