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NYT FRA LEDELSEN
AF GÖKHAN CAMUR

August er  alt id en hekt isk og travl  måned at komme igennem,
både for elever ,  forældre og lærerne.  For de små og nye elever
er det helt  nye omgivelser ,  mennesker og rut iner man skal
t i lpasse s ig.  For de l idt  ældre elever skal  rytmen og glæden
genfindes efter  en fer ie .  Men jeg synes nu al l igevel  at  v i  formår
det meget godt her på skolen.  
Desuden søsætter v i  også forskel l ige in it iat iver  for  at  gøre
overgangen og skolel ivet bedre for  vores elever .  Blandt andet
har v i  opstartet Projekt Englevenner,  hvor 8.k l .  e lever er  "ven"
og ansvar l ig for  en 0.k l .  e lev,  som kommer t i l  udtryk ved at de
engang imel lem læser sammen t i l  læsebånd,  leger sammen i
pauserne el ler  følger dem ud i  skolebussen når de har fr i .  
Endvidere fortsætter projekter som Legepatrul jen,  hvor elever
fra 5.  og opefter er  ude i  skolegården i  pauserne og er med t i l
at  skolegården formår at bl ive et trygt og behagel igt område.
Også er det alt id glædel igt når v i  sender elever på le j rskoler  for
at kunne opleve verden,  ber ige dem kulturoplevelser og styrke
deres interne relat ioner t i l  h inanden og lærerne.
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BRANDØVELSE
Mandag d.12.  september afholdte v i
brandøvelse på skolen,  hvor v i
afprøvede og testede skolens
beredskab og lærernes og elevernes
rut iner i  t i l fælde af  brand.  Det for løb
r igt ig f int  og v i  v i l  i  løbet af  dette
skoleår endnu engang afholde en
brandøvelse,  men denne gang vi l  den
være uanmeldt.

SKOLEFOTO
Den 22.  og 23.  september er  der skolefoto på skolen,
hvor der er  mul ighed for at få taget portrætfoto af  ens
barn.  Der v i l  i  løbet af  den nærmeste t id bl ive sendt
fotosedler med jeres børn og en nærmere t idsplan for
fotografer ing af  de forskel l ige k lasser .
Dog skal  jeg nævne at al le elever v i l  b l ive fotograferet
uanset om man ønsker foto el ler  e j ,  som bruges t i l
skolens administrat ive elevsystem.

Onsdag d.  14 .  sep Grøndag.
Uge 38 Diagnostiske test i  dansk.
Tors.  og fre.  d.22.  og 23.  sep.
skolefoto.
Uge 40 Emneuge for 0.-8.k l .
"Kortf i lm.
Uge 40 Projektuge 9.k l .
Fre.  7/10 Motionsdag

KOMMENDE
AKTIVITETER & FERIER 

NYE ANSIGTER BLANDT PERSONALET
Vi har desværre sagt farvel  t i l  Bjarke,  som opsagde sin
st i l l ing pr .  1 /9,  men kan t i l  gengæld s ige velkommen t i l
Hel in Kiz i lkaya,  som overtager al  bi l ledkunst og N/T
undervisningen.  
Vi  har desuden haft  udfordr inger mht.  t i l  ansættelse af
ny musiklærer ,  men har en samtale i  denne uge med en
ny kandidat.

SALIX FESTDAG
Som jeg skrev i  mit  takkebrev har skolen i  samarbejde
med eleverne og forældre formået at overgå s ig selv
endnu engang og indsamlet et rekordbeløb på 19.070,50
DKK. 
Skolen har det i  s it  v i rke at danne sine elever i  at  tage
socialt  ansvar i  samfundet både lokalt  og nationalt .  Vi
ønsker at eleverne forstår at de har en plads i  dette
samfund og på denne klode og at man  derfor er
forpl igtet t i l  at  tage ansvar og desuden hjælpe og støtte
enten økonomisk/følelsesmæssigt/v idensmæssigt.

DIAGNOSTISKE TESTS I DANSK
I  løbet af  uge 38 bl iver  al le elever
screenet/diagnosticeret i  dansk,  t i l  vurder ing af  deres
fagl ige kunnen.  Dette bl iver  brugt af  dansklærerne t i l
p lanlægning af det v iderefor løb for den enkelte elev
mere detal jeret og indiv iduelt .

DET NYE ELEVRÅD
Fredag d.  2 .  september var der
demokrat i  på skemaet og valgdag for
det nye formandskab.  Skolens havde
besøg af Københavns Ungeråd og
Danske skoleelever ,  som lavede
oplæg og indslag fra valgdagen.  Al le
eleverne kom t i l  stemmeurnerne og
valgte Kerem fra 8.k l .  som deres
formand for skoleåret 2022/23.  Stort
t i l lykke t i l  ham og de øvr ige
kandidater .  
Konstituer ingen af det nye
formandskab er som følgende:
Formand: Kerem 8.kl .
Næstformand: Yunus 8.k l .
Kasser :  Cagri  9.k l .
Sekretær:  Alesha 7 .k l .
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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

mandag, onsdag og fredage ml. 9.00-

12.00  

eller på

info@salixskole.dk


