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Hej och välkomna till Klagshamns rektorsområde läsåret 2017-2018
”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet
över sin skola och förskola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt
och kreativt tänkande ska genomsyra verksamheten. Vi förutsätter en öppen
kommunikation och goda relationer i möten med elever, personal och föräldrar.”









Vi har en röd tråd i vårt skolområde (F-9). Våra elever ska känna att de går på
en skola som arbetar med en skola för alla.
Under höstterminen kommer vi vara på tre skolor då den gamla
Klagshamnsskolan håller på att renoveras. Våra ettor är under renoveringen
på Broskolan.
Våra pedagogiska utvecklingsområden är:
o Kollegialt lärande
 Digitalisering
 Pedagogiska planeringar
 Auskultationer, pedagogerna besöker varandras klassrum
 Samverkan f-klass, fritidshem och skola
 Värdegrund
o Elevhälsoarbetet
Ett axplock av vad som händer under läsåret är; Kvarndalagård – år 2, Grön
Flagg på Klagshamnsskolan, World Children Prize – år 4-6, Skapande skola –
Litteraturfestival F-9, Värdegrundsdagen –F-9, SkolIF – aktiviteter för elever 29 med mera
Malmö stads satsning på simundervisning för stadens alla årskurs 2 elever
fortsätter under läsåret och våra tvåor kommer att erhålla simundervisning.

Vår hemsida www.malmo.se/klagshamn är en viktig källa till kunskap. Där kan ni
läsa om vad som händer i rektorsområdet. Där kan ni också länka er vidare till
skolans klass- och fritidssidor http://klagshamn.skola.malmo.se/ Här uppdaterar
pedagogerna varje vecka sidorna med information om undervisning, aktiviteter och
annat som är intressant att känna till.
Det ska bli kul att dra igång verksamheten igen och alla som jobbar i Klagshamns
rektorsområde ser framemot ett givande läsår.
Väl mött
Pär Blondell, Rektor Klagshamns rektorsområde
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Adress och telefon- och personallista
Klagshamnsskolan
Borrebackevägen 207
218 52 Klagshamn
Strandskolan
Badvägen 6
218 54 Klagshamn
a. Kansli (040-340322)
Kansli
Rektor
Bitr. rektor
Bitr. rektor

Christine Lindsjö
Pär Blondell
Helena Havrup
Linda Masalkovski

34 03 22
34 03 22
0709-233806
0708-837206

b. Personal
Den pedagogiska personalen meddelar vilket sätt som det är lättast att nå vederbörande. Detta meddelas senast på föräldramötet i september. Skolledningen
uppmanar alla föräldrar att inte ringa hem till personal efter kl. 18.00 om det inte rör
sig om något som är absolut nödvändigt.
Klagshamns skolområde (skolår F-9)
Skolsköterska

Cecilia Kjellberg

0766-347951

Kurator

Hanna Fex

340311

SYV

?

0768-528385

Specialpedagog
Specialpedagog
Specialpedagog

Jenny Nylander
Birgitta Schlick-Nilsson
Lillemor Stenkil

070-8311591
073-1409868
070-9665009

Lärare/Bibliotekarie

Niclas Swahn

340324

Vaktmästare

Ulf Persson

340312, 0702-114360

Lokalvård
Lokalvård
Lokalvård
Lokalvård

Strandskolan
Strandskolan
Strandskolan
Klagshamnsskolan

Naime Sylejmani
Xabiba Calasow
Rahma Mohamed
Li Jensen

Café

Strandskolan

Daud Calasow
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Klagshamnsskolan (skolår F-1)

Klagshamnsskolan (skolår F-klass)
Förskoleklass Fa
Förskoleklass Fb
Förskoleklass Fc

Jimmy Nordstedt, Linda Gustafsson, Lina
Rafstedt
Kristina Hartler-Jacobsson, Iva Staxberg, Maria
Hartwig
Lena Hagbyhn, Ela Falk, Maria Bohman

Telefon: 0709-665076, 0709-665074, 0709-589149
Broskolan HT 17 (År 1), VT 18 på Klagshamnsskolan
1a klasslärare
1b klasslärare
1c klasslärare
1d klasslärare
Fritidspersonal

Malin Narbe
Jenny Stenfeldt
Isabel Nigård
Louise Carnheimer
Riyane Abdo, Sandra Jaenecke, Albin Carlsson,
Matilda Swahn, Salli Honkanen

Strandskolan
2a klasslärare
2b klasslärare
2c klasslärare

Elisabeth Olofsson
Madeleine Olsson
Katarina Cascalheira (1:te lärare)

3a klasslärare
3b klasslärare
3c klasslärare
3d klasslärare

Ida Mårtensson
Tina Groeneveld
Anna Stenflo
Natasja Mejer
Anna Ekberg

4a klasslärare
4b klasslärare
4c klasslärare

Sophie Söderholm
Anna Godsk
Kristina Abraham (1:te lärare)

Strandskolans fritidshem
Samverkan år 2
Fritidspersonal

Peter Svensson (1:te fritidspedagog), Mattias
Jönsson, Simon Eliasson, Krister Leo, Villiam
Håkansson
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Samverkan år 3
Fritidspersonal
Telefon

Ingvar Nilsson, Anneli Ljungqvist, Fredrik
Olofsson, Daniel Dimitrijevic

0709-665048

Samverkan år 4
Fritidspersonal
Telefon
0708-347679
Telefon
0766-074003

Helen Rosdahl

5a klasslärare
5b klasslärare
5c klasslärare

Nina Welther, Carolina Skavoe Lindesteg (tm)
Nina Axelsson, Monika Sandström (tx)
Annika Hernmo, Jessica Hajdu (bild)

6a klasslärare
6b klasslärare
6c klasslärare
Lärare
Resurs
Telefon arbetsrum:

Caroline Crusefalk
Jane Lejon vik ht17 för Alexander Daftner
Caroline Hansson (1:te lärare)
Anna Burholm
Katrin Velin
340323, 340313

Åk 7
Lärare Sv/Sp
Musik
Lärare Tx
Lärare Ty/eng
Lärare SO
Lärare Ma/No

Robert Wågman (7a)
Linus Hjelm (7a)
Annika Nigård (7b)
Marcello Javier Arce (7b)
Pontus Larsen (7c)
Falah Mohammed (7c)

Åk 8
Lärare Idrott/Ma
Lärare Hemkunskap
Lärare Sv/En
Lärare Ma/No
Lärare slöjd
Lärare SO, idrott

Daniel Sander (8a)
Elvira Sabo (8a)
Dennis Larsson (8b)
Kristian Johansson (8b)
Patrik Rosenkvist (8c)
Johan Nordén (8c)

Åk 9
Lärare Idrott
Lärare Sv/Fr
Lärare Ma/No
Lärare SvA

Dajana Börjesson (9a)
Nathalie Roux (1:te lärare) (9a)
Jeff Karlsson (1:te lärare) (9b)
Lena Magnusson (9b)

Telefon arbetsrum:

340314

Mailadress: namn.efternamn@malmo.se
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Styrdokument för skolan
De styrdokument som vår verksamhet vilar på är i första hand skollagen och den
samlade läroplanen. Dessa och övriga styrdokument för grundskolan hittar ni på
Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

Likabehandlingsplan och arbetsmiljöplan
På vår hemsida, www.malmo.se/klagshamn, hittar ni vår likabehandlingsplan och
vår arbetsmiljöplan. Rektorsområdets utgångspunkt är att snabbt upptäcka och att
därefter åtgärda på bästa sätt med eleven i centrum.

Läs- och lovdagar
Läsårstider
Hösttermin
Vårtermin

16 augusti till 22 december 2017
10 januari till 15 juni 2018

Avslutning ht-17

Strandskolan återkommer med plats och tider.
Klaghamnsskolan återkommer med plats och
tider.

Avslutning vt-18

Klagshamnsskolan 9-10, Strandskolans skolgård
Strandskolan 11-12, Strandskolans skolgård

Lovdagar för eleverna

v. 44 (30 oktober till 3 november)
8 och 9 januari
v. 8 (19 februari till 23 februari)
v. 13 (26 mars till 29 mars)
30 april
11 maj

Studiedagar (5 dagar)

27 sept, 17 okt, 24 nov, 7 mars, den sista
återkommer skolledningen till

Fritidshemmen stängda

10 aug, 17 okt, 8 jan-17, den sista återkommer
skolledningen till
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Gemensamma aktiviteter under läsåret
Skolfoto Broskolan
30 augusti, förmiddag
Klagshamnsskolan
30 augusti, eftermiddag
Skolfoto Strandskolan
31 augusti och 1 september
Individuella foto bokas på bildi.boka-tid.nu 6 september på eftermiddagen på
Strandskolan.
Utvecklingssamtalsperiod

v.35 till v.37
v.4 till v.6 2017

Föräldraförening

På Klagshamns rektorsområde har vi
organiserat föräldrainflytande genom dels en
aktiv hemsida samt information till hemmet via
lärarna på skolorna.
2-3 gånger per termin träffas föräldraföreningen
tillsammans med skolledningen.
Föräldraföreningens möte startar kl. 18.30 och är
på Strandskolan. 27 september och 29 november
är höstterminens mötestider. Välkommen!

Föräldrastyrelsen

Möte skolledning och föräldrarepresentanter
från föräldraföreningen. 2-3 gånger per termin.

Frånvaroanmälan
Frånvaroanmälan kan göras på två sätt.
För att kunna utnyttja tjänsten att frånvaroanmäla och se ditt barns frånvaro i vårt
system Skola24, så ansöker man om detta via en blankett ”Beställning Skola 24” på
webben.
- Telefon 24. Detta är en automatiserad telefontjänst i Skola24, där du som förälder
kan frånvaroanmäla ditt/dina barn till skolan. Det behövs inget föräldrakonto i
Skola24 för att använda tjänsten, utan det enda som behövs är en knapptelefon samt
tillgång till ditt barns personnummer. Svenskspråkig version: tfn-nr: 0515 777 000
- Via hemsidan www.malmo.se. För att kunna utnyttja tjänsten att frånvaroanmäla
och se ditt barns frånvaro i vårt system Skola24, så ansöker man om detta via en
blankett ”Beställning Skola 24”.på webben
Sjukanmälan lämnas innan kl 8.00. Skolan kontaktar hemmet senast på 10-rasten om
ett barn inte har kommit till skolan.
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Ledighet
På Klagshamns rektorsområde beviljas ledighet endast i undantagsfall av rektor. För
att kunna fatta beslut på goda grunder behöver ledighetsansökan lämnas senast två
veckor innan ledighet. Under de perioder som nationella prov genomförs i åk 3, 6
och 9 beviljas ingen ledighet.

Ordningsregler Klagshamns rektorsområde
Vår värdegrund är att:
 Vi visar hänsyn och respekt för varandra.
 Vi har en god arbetsmiljö.
 Alla ska känna sig trygga.
 Vi samarbetar med föräldrarna för att alla barn och unga ska få en bra start i
livet.
På vårt rektorsområde visar vi varandra respekt genom att:
 På vår skola hälsar alla på varandra.
 Vi uppträder lugnt och trevligt.
 Vi har ett trevligt språk och talar alltid sanning.
 Vi är rädda om skolans och varandras saker.
 Vi håller rent i skolans lokaler och på skolgården.
 Vi kommer i tid till lektionen, är förberedda och har med oss nödvändigt
material.
Ordningsregler
Alla har ansvar att tillrättavisa elev som inte följer reglerna
 Mobiltelefoner ska inte störa aktiviteter ledda av pedagoger eller elever
(lämna dem i elevskåpet/väskan och avstängda under lektionstid).
 Fotografering och filmning får endast ske om vuxen tillåter detta i
pedagogiskt syfte.
 Mobiltelefoner får ej användas under verksamhetstid F-4.
 Snusning och rökning är inte tillåtet på skolan eller inom skolans område.
 Elever i år F-6 får inte lämna skolans område i annat fall än vid transport
mellan skolan och idrotten.
 Transport mellan skolan och idrotten ska ske direkt utan omvägar. Cykling är
inte tillåtet för år 2-4
 Från år 6 får elever delta i caféverksamheten.
 Äldre elever år 5-9 får ej vara i byggnad D och E i annat fall än om de har
lektioner. De ska komma 5 minuter innan lektionsstart via passagen. Skorna
ställs i passagen innan man går in i D och E.
 Snöbollskastning är inte tillåten på skolans område.
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Matsalen
 Möblemanget ska iordningsställas efter avslutad måltid.
 Personal ska vara kvar tills sista elev går.
 Personal ska sitta med eleverna.
 Ansvarig lärare ser till att eleverna torkar av borden.
 Alla går ut via den bortre dörren på Strandskolan
 Alla går in via dörren närmast miljöhuset och utgång via den närmast
skolgården (gäller Klagshamnsskolan)
 Elever går in och äter tillsammans med vuxen.
 Jackor lämnas utanför matsalen.
 Mobiltelefoner får ej användas i matsalen.
Klassrumsrutiner
 Mobiltelefoner ska inte störa aktiviteter ledda av pedagoger (lämna dem i
elevskåpet/väskan och avstängda under lektionstid) gäller år 5-9.
 Släpp inte iväg eleverna efter avslutad lektion förrän bänkar och stolar står på
plats och att allt skräp är plockat från golvet.
 Varje lektion har tydligt start och slut.
 Gruppindelning görs av den vuxne.
 I samband med klassrådet görs en översyn att bänkarna är rena.
 Se till att fönster och vädringsluckor är stängda och att belysningen är släckt.
 Se till att det blir utstruket från tavlan. Salsvärdarna ansvarar för att tavlan blir
avtorkad med tavletvätt en gång i veckan.
Åtgärdstrappa
1. Tillsägelse
2. Enskilt samtal med elev
3. Samtal hem till vårdnadshavare
4. Möte med elev och vårdnadshavare
5. Arbetslaget diskuterar åtgärder
6. Rektor kopplas in
7. Anmälan till Individ- och familjeomsorg och polisen
Skolan är inte en offentlig plats!
Allmän plats är ett juridiskt begrepp från den allmänna ordningsstadgan från 1956 som numera är upphävd. Begreppet ersattes av Offentlig plats i Ordningslagen från
1993. I Ordningslagen specificeras i 1 kap. §2 vad som är offentlig plats.
Skolverket är tydliga med att skolan inte är allmän - eller offentlig plats. Det är
skolans rektor som beslutar vem som får vistas på skolan.
Detta innebär att alla besökare måste anmäla sig på skolans kansli och meddela sitt
ärende. Det innebär också att skolans regler gäller hela skolans område. Vidare
innebär det att alla eventuella anslag till anslagstavlor eller liknande ska godkännas
av rektor.
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Nationella prov år 3, 6 och 9


Provperiod för ämnesprov i årskurs 3 i grundskolan läsåret 2017/2018

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk ska genomföras
i skolor under perioden 12 mars - 18 maj 2017 (vecka 11-20)


Provperiod för ämnesprov i årskurs 6 i grundskolan läsåret 2017/2018
De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som
andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den
provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–
50.



Provdatum för årskurs 9 i grundskolan Läsåret 2017/2018

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk
genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som
Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50.
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Pedagogiska rutiner under året
Skriftliga omdömen år 1-5, IUP (individuell utvecklingsplan) och betygssättning
På Klagshamns rektorsområde arbetar vi med skriftliga omdömen i digital form.
Vårt system heter Omdöme24. Skriftliga omdömen ges på vårterminen från år 1 till
vårterminen år 5. De skriftliga omdömena ges en gång per läsår. I år 6 ges betyg varje
termin. Betygen och de skriftliga omdömen bygger på de kunskapskrav som finns i
kursplanerna (www.skolverket.se) och utgör underlag vid utvecklingssamtalen. En
gång per termin är det utvecklingssamtal där vårdnadshavarna informeras om
elevens kunskaps- och sociala utveckling, Vid samtalen upprättas en individuell
utvecklingsplan, IUP.
De skriftliga omdömena finns att hämta på följande adress:
https://malmo.skola24.se/
Rutiner vid föräldramöten
En gång per läsår genomförs föräldramöte. Dessa sker vid läsårsstart. Information
ges via veckobrev på skolans hemsida. Vid behov kan det förekomma ytterligare
föräldramöten.
Utflykter, lägerskola och klassresor
Utflykter arrangeras av skolan. Med utflykt menas aktivitet arrangerad av skolan.
Utflykter sker under skoltid och i förekommande fall även efter skoltid. Skolans
personal ansvarar för eleverna under utflykten.
Utflykter och lägerskolor innebär inte att eleverna får kompensationsledigt för den
tid de eventuellt går i skola utöver den normala tiden.
Klassresor arrangeras inte av skolan. Klasser som önskar åka iväg får göra detta på
tid utanför skoltid. Skolan kan bevilja ledighet för resa men då måste varje enskild
elev begära ledigt. Skolans personal får inte hantera några klasspengar.
Klassbildningsrutiner på Klagshamns skolområde
På Klagshamns rektorsområde ändrar vi alltid klassammansättningen från förskola
till förskoleklass. Det kan även inträffa att vi gör ändringar i klassammansättning vid
andra tillfällen. Ändringarna kan bero på ändrade förutsättningar ekonomiskt och i
elevantal. Ändringarna ska i möjligaste mån ske inför nytt läsår och meddelas under
maj månad. Det är rektor som fastställer klassammansättningen och denna går inte
att överklaga.
Språkval i år 6
Inför år 6 ska eleverna få möjlighet att läsa ytterligare ett språk. De språk man kan
välja på är franska, spanska och tyska. Eleverna på Klagshamns skolområde får läsa
alla språken fram till novemberlovet (v.44) därefter väljer de det språk som de
önskar.
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Byte av språkval sker enbart i undantagsfall. Särskild blankett finns på kansliet.
Ändring av språkval beslutas av rektor i samråd med elev, föräldrar och
undervisande lärare. Beviljade ändringar meddelas undervisande lärare och
klassföreståndare efter beslut. Vårdnadshavare ska ha haft ett samtal med studie- och
yrkesvägledare innan byte av språkval får ske. Byte av språkval sker i samband med
terminsstart.
PRAO
I år 3 och år 6 arrangeras 2 studiebesöksdagar hos förälder eller närståendes
arbetsplats till eleven. I år 8 arrangeras det PRAO (praktisk arbetslivsorientering).
Den plats man erhållit ska anmälas till studie- och yrkesvägledare. Vår studie- och
yrkesvägledare riskbedömer därefter arbetsplats och arbetsuppgift som eleven ska
utföra. Under PRAO perioden får eleven besök på sin PRAO av personal från skolan.
Perioden påbörjas alltid två veckor innan påsklovet och pågår till påsklovets början. I
samband med PRAO arbetar eleverna med tema ”Arbete”. Läsåret 17/18 är det
PRAO v.11 och 12.
Simundervisning Klagshamns rektorsområde,
Åk 2 alla åk 2 elever i Malmö har blivit tilldelade en tre veckors simperiod. Vår
period är vecka 38 – 40. Mer specifik information angående rutiner och tider kommer
att meddelas till vårdnadshavare när simundervisningen närmar sig.
Åk 5 på vårterminen: Simtest av undervisande lärare
Åk 6 på höstterminen: Simundervisning av behörig simlärare
Nya elever testas i samband med åk 5 på vårterminen. Elever äldre än åk 6 som ej
klarat simundervisningen får simundervisning tillsammans med åk 6.
EHT (Elevhälsoteamet) Skolledning, Skolhälsovård, SYV, Kurator,
Specialpedagog
På Klagshamns rektorsområde har vi ett elevhälsoteam (EHT) som arbetar med
elevhälsa ur flera olika aspekter och fungerar som ett stöd för pedagogerna, eleverna
och föräldrarna.
 Skolhälsovården företräds av skolsköterskan Cecilia Kjellberg. Hon arbetar
100 % i rektorsområdet. Skolhälsovården arbetar efter en utarbetad plan som
gäller i hela Malmö Stad.
 Studie- och yrkesvägledning. Det är företrädesvis elever i de äldre åren som
SYV arbetar med.
 Rektorsområdets kurator, Hanna Fex, arbetar 75% och målgruppen är främst
elever i tonåren, men även elever i de tidigare skolåren får del av
kuratorstjänsterna.
 Våra specialpedagoger Jenny Nylander (år F-3), Birgitta Schlick-Nilsson (år 46), Lillemor Stenkil (år 7-9), arbetar med både elever, föräldrar och personal
utifrån specialpedagogiska förtecken. Det kan handla om konsultation,
testning och direkt elevarbete.
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Uppdragen till elevhälsoteamet går via skolledningen. EHT arbetar systematiskt med
råd och stöd till pedagoger, elever och föräldrar.
Fritidshem
Fritidshemmens uppgift är att komplettera förskoleklass och grundskolan samt
erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i sin utveckling.
Mellan 13.30 till 16.00 är all verksamhet i gång. Under den tiden kan det vara svårt
för personalen att svara i telefonen. Behöver ni komma i kontakt under dessa tider så
gör det helst via sms.
Det bästa är att tiderna på barnkorten är aktuella och de som gäller, annars bestäm
tid med ert barn kvällen innan och meddela fritidshemmet.
Vid placeringen och därefter årligen gör fritidshem och föräldrar en
överenskommelse om närvarotider, rutiner kring hämtning och lämning. Vi kallar
detta barnkort som är ett avtal mellan skola och hem.
Fritidshemsverksamhet ska tillhandahållas i den omfattning som behövs med
hänsyn till föräldrars förvärvsarbete eller studier eller barnets egna behov.
Ansökningshandlingar finns på vår hemsida. Tillämpningsföreskrifter kring
fritidshemsverksamheten hittar ni här.
Plats i fritidshem ska sägas upp skriftligen minst 2 månader före det datum då
vårdnadshavare inte längre önskar att barnet ska vistas i verksamheten. Vid
föräldraledighet ska barnet skrivas ut senast 2 månader efter syskons födelse. Om
någon vårdnadshavare blir arbetslös upphör rätten till fritidshemsplats efter 6
månader. Blankett för det finns på hemsidan. Vill ni veta mer om vår verksamhet, gå
in på vår hemsida www.malmo.se/klagshamn
Plats i fritidshem ska sägas upp skriftligen minst 2 månader före det datum då
vårdnadshavare inte längre önskar att barnet ska vistas i verksamheten. Vid
föräldraledighet ska barnet skrivas ut senast 2 månader efter syskons födelse. Om
någon vårdnadshavare blir arbetslös upphör rätten till fritidshemsplats efter 6
månader. Blankett för det finns på hemsidan. Vill ni veta mer om vår verksamhet, gå
in på vår hemsida www.malmo.se/klagshamn
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Mötesplats – Klagshamn

Mötesplats Klagshamn är ett community outreach-projekt där vi tillsammans med
det civila samhället arbetar för att skapa bra förutsättningar för en rik och
engagerande fritid.
Med utgångspunkt från ungdomsinitiativ kommer verksamheten lägga fokus på
aktiviteter som involverar samt främjar ungas engagemang och arbetet med att
utveckla samarbetet med aktörer som utgår från ungas önskemål och behov
förstärks. Genom samverkan med lokala aktörer som föreningar, andra ideella
exempelvis föräldrar samt näringsliv skapas förutsättningar för ett brett utbud av
fritidsaktiviteter. För att stärka och engagera en bredare målgrupp samt för att möta
ungas behov och önskemål kommer man att fortsätta nätverka både lokalt och inom
Malmö.
I samarbete med Strandskolan skapar vi en plats där lokala aktörer kan bedriva
aktiviteter och väcka nya intressen för alla i Klagshamn. Verksamheten vänder sig
främst till unga i åldrarna 9-19 år, på eftermiddagar, kvällar och helger samt främst i
Klagshamn med omnejd.
Öppetiderna för den öppna kvällsverksamheten kommer att vara som följer:
Strandskolan alla onsdagar 18-21
Vid frågor, funderingar och förslag, kontakta Mathilda Malmborn, Tel: 0708-255794
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Information från skolrestauranger
Vi hälsar Ert barn välkommen till skolrestaurangen och vi hoppas att han/hon
skall trivas med oss och bli nöjd med vår service och den mat vi serverar.
Vi använder en stor andel ekologiska livsmedel, säsongsanpassar vårt
grönsaksutbud och tillagar de flesta av våra rätter från grunden. Vi följer
Livsmedelsverkets näringsrekommendationer för mat i skola och förskola samt
skollagens krav på näringsriktig skolmat.
Dagligen serveras ett vegetariskt alternativ. Vi erbjuder vid behov en rätt utan
fläskkött. Önskas fläskfri kost görs en anmälan på separat blankett som lämnas till
personalen i restaurangen på elevens skola.
Skollunchen ska ge en tredjedel av dagens energi- och näringsbehov och ska
kompletteras med frukost, mellanmål och ett kvällsmål för att täcka det totala
behovet.
Specialkost av medicinska skäl
Vi tillhandahåller ett fullgott alternativ till dem som av medicinska skäl är i behov av
specialkost.
För att säkerställa att Ert barn får rätt kost, ska behovet styrkas med läkarintyg. För
vår planering registreras eleven i vårt kostprogram med för- och efternamn samt
aktuell specialkost. För ett sådant register krävs målsmans samtycke enligt
personuppgiftslagen (PUL).
Det är viktigt att vi får kunskap om ev. förändringar om Ert barns specialkost.
Kontakta personalen i restaurangen på Ditt barns skola om Ni vill prata om något
som rör Ert barns speciella önskemål och behov.
Läkarintyg och samtyckesblankett lämnas till personal i restaurangen på elevens
skola eller skickas till;
Malmö skolrestauranger, Henrik Smithsgatan 13, 205 80 Malmö.
Nötter, jordnöt, mandel samt pinjenöt används inte i vår verksamhet.
För mer information och kontakter, besök gärna www. malmo.se/skolmat
där det finns mer information om Malmö Skolrestauranger och vårt miljöarbete. Där
finns också länkar till Malmö Skolrestauranger på Facebook samt möjligheten att
ladda ner en kostnadsfri applikation om skolmaten till mobiltelefon.
Skolmåltidskök
Skolmåltidskök

Strandskolan
Klagshamnsskolan
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34 03 26
46 87 34

Trafik
Reglerna vad gäller rätt till skolskjuts finns här. Busstiderna finns på vår hemsida
och uppdateras vid ändringar. Du som åker skolbuss måste gå hemifrån i god tid.
Eleverna ska vara på plats 5 minuter innan avgång.





Ställ dig i kö då du kommer fram till hållplatsen
Lämna inte din plats under resan. Du ska använda bilbälte under resan.
Vänta till skolbussen har lämnat hållplatsen innan du går därifrån.
Kommer inte bussen inom 20 minuter efter utsatt tid, får eleverna gå hem.
Ring aktuell busschaufför och kansliet på skolan.
Vid osäkerhet – lyssna på lokalradion

Telefonnummer till busschaufförerna lämnas av chaufförerna.
BK Buss
Södra Bulltoftavägen 51
212 22 Malmö
040 – 863 60
info@bkbuss.se
www.bkbuss.se
På Klagshamnsskolan har vi en komplex trafiksituation, framförallt på morgonen. Vi
vill att alla bidrar till att förbättra denna. Vi rekommenderar därför våra föräldrar att
de går eller cyklar till skolan och lämnar sina barn.

Stöld, skadegörelse och försäkringsfrågor
Medveten skadegörelse och stöld: Polisanmälan – ersättningskrav till föräldrarna.
Olyckshändelse: Vårdnadshavare ersätter skada genom egen hemförsäkring.
Malmö stad har tecknat försäkring hos Protector Försäkring. Läs mer om Malmö
stads försäkringar för barn och ungdom här.
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Malmö Kulturskola

Malmö Kulturskola är till för Malmös alla barn och unga mellan 7 och 19 år. Till kulturskolan
kommer man efter skoltid. Här kan man lära sig att spela ett instrument, olika dansstilar, göra
animerad film, fotografera, sjunga, måla, teckna serier och manga, eller spela teater. Det finns
både nybörjar- och fortsättningskurser i alla ämnen. De flesta av kurserna hålls i Kulturhuset
Mazetti på Friisgatan 15 B, men vi har även kurser ute på skolor i Malmös områden. Kanske
finns vi på just din skola, håll utkik!
En kurs på kulturskolan kostar 300 kr per termin.
För att alla barn ska få träffa kulturskolan har vi även kostnadsfri verksamhet på skoltid. Alla
ettor får träffa kulturskolans PrövaPå där de får se en föreställning och sedan får vara med om
två workshops där de får pröva på kulturskolan. I tvåan kan klasserna vara med i Tvåornas
Kör, och i trean kan man träffa PrövaPå igen.
Läs mer om kulturskolans kurser på malmo.se/kulturskolan, där hittar du även information om
anmälan.
Välkommen!
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