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NYT FRA LEDELSEN
AF GÖKHAN CAMUR

Oktober har indt i l  v idere budt på mange akt iv iteter og det er  skønt.  
Vi  har haft  emneugen i  kortf i lm,  hvor al le k lasser har fordybet s ig
denne tematik og har produceret deres egne kortf i lm.  
9.k l .  har haft  projektuge og slutprodukterne har været fantast iske og
præsentat ionerne subl ime. 
Skolen har afholdt motionsdag hvor der er  blevet løbet mere end XXXX
km i  a lt .  Super f lot .
8.k l .  har været på SKILLS og har snuset t i l  forskel l ige
erhvervsuddannelser og pt .  er  a l le k lasselærerne i  gang med den
første af  to elevsamtaler ,  for  at  måle temperaturen hos den enkelte
og tr ivs len generelt  i  k lassen.
Som jeg også skrev ud i  Skoleintra er  der varslet st igning af
skolepenge og SFO/BUS med 100 kr .  pr .  1 .  januar 2023.  Årsagen er at
taksterne i  dag,  besværl iggør en sund og god økonomiske dr i ft ,  som i
s idste ende påvirker personalet ,  e leverne og forældre.
Derfor er  denne st igning et skr idt på vejen t i l  at  udl igne balancen
mel lem udgifter  og indtægter og forsat kunne opretholde en skole
som har høje pædagogiske,  fagl ige og sociale forventninger.
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RYGEPOLITIK
Personalet er  i  samarbejde med ledelsen
og bestyrelsen i  gang med at udforme
en rygepol it ik ,  som bl iver offentl iggjort
engang i  start  november.

Rygepol it ikken v i l  desuden bl ive opfulgt
af en informations- og
oplysningskampagne særl igt i  s lut
mel lemtr in og udskol ing,  samt et fæl les
fodslag af  personalet mht.  opfølgning af
pol it ikken.

TILSYN

1 . lek:  2 .k l .  musik
2. lek:  0.k l .  matematik
3. lek:  5 .k l .  engelsk
4. lek:  9.k l .  fysik/kemi

Torsdag den 3.  november bl iver  der ført  t i lsyn af
skolens t i lsynsførende Sussie Isaksen i  følgende
klasser :

Uge 43 og 44 elevsamtaler  i  4 .-9.k l .
Fredag d.  28.  oktober udgivelse af
elevplaner for  0.-3.k l .
Fredag d.  4 .  november udgivelse af 
 e levplaner for  4 .-6.k l .
Fredag d.  18.  november udgivelse af
standpunktskarakter for  7 .-9.k l .
Uge 44,  45 og 46 skolehjemsamtaler
for 0.-6.  k l .
Uge 45 terminsprøve for 8.-9.k l .  i
dansk,  matematik ,  engelsk og tysk.

KOMMENDE AKTIVITETER
& FERIER 

NYE TAKSTER FOR SKOLEPENGE/SFO/BUS

Her er  de nye takster for  skolepenge/SFO/BUS pr .
1 . 1 .2023:

På dette l ink kan der læses mere:
https://sal ixskole.dk/prakt iske-info/skole-og-sfo-
takster/

ELEVSAMTALER
Der v i l  i  løbet af  uge 41 ,  43 og 44 bl ive afholdt
elevsamtaler  med al le elever ,  som tager udgangspunkt i
t id l igere opst i l lede læringsmål og ref lekterer over elevens
læring og sociale relat ioner i  k lassen.  Desuden opst i l les
der nye mål og aftales handleplaner for  at opfylde
målene.  Fokus for samtalerne er  at identif icere,  opdage og
udvikle elevernes styrkesider ,  samt øge glæden og tr ivs len
for den enkelte elev.

NYE FRAVÆRSREGLER

Ved  fravær på 5 % el ler  over sendes der en
advarselsbesked via Skoleintra.
Ved fravær på 10% el ler  over indkaldes forældre t i l
møde med klasselæreren.
Ved fravær på 15 % el ler  over underrettes kontoret
og forældre indkaldes t i l  møde med skoleleder.

Med indførelse af  det nye intrasystem Skoleintra,  er  der
opstået et behov for at opdatere skolens fraværsregler ,
som følgende:  

Fraværet v i l  f remover bl ive opgjort  en gang pr .  kvartal   i
uge 43,  1 ,  13 og 22.



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

mandag, onsdag og fredage ml. 9.00-

12.00  

eller på

info@salixskole.dk


