Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan

VECKOBLAD v. 51 – 2017
Till elever
Veckans ordspråk: Häng aldrig allt du äger på samma krok. Ryskt ordspråk
Hej!
Stort tack till alla som gjorde luciafirandet till en fin stund för oss alla!
Vi hälsar Sanja hjärtligt välkommen till vårt rektorsområde. Sanja kommer arbeta som studieoch yrkesvägledare på måndagar och tisdagar. Ett varmt välkommen från oss alla.
I måndags hade vi code hour på skolan. En helt otrolig upplevelse att se alla våra elever sitta och
problemlösa och arbeta tillsammans. Det ska verkligen bli spännande att följa
programmeringsivern framöver.
”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola
och förskola. Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständig tänkande ska genomsyra
verksamheten. Vi förutsätter öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever,
personal och föräldrar”.
Vi ses i korridorerna

Pär
Rektor på Klagshamns skolområde
Allmän information

Syv-info

veckobrev v.51 2017

Hej alla elever på Strandskolan 😊!!!
Mitt namn är Sanja och jag är den nya studie- och yrkesvägledaren på Er skola. Jag kommer att finnas på
mitt kontor och lite varstans på skolan måndagar och tisdagar mellan 7.30-16.00. Just nu är det mest
aktuella gymnasievalet så alla 9:or är välkomna med frågor och funderingar. Jag kommer börja med drop-in
tider så de som önskar sig ha ett samtal eller har frågor och funderingar är bara att komma förbi och
knacka på 😊. Det är viktigt att prata lite inför ett val eftersom detta handlar om framtiden och att ni
kommer in på de program och skolor som lämpar sig allra bäst för er.
Ser framemot att får träffa var och en av er 😊!!!
Mvh Sanja Stojakovic
Studie- och yrkesvägledare
Augustenborgsskolan och Strandskolan
Grundskoleförvaltningen
Sanja.stojakovic@malmo.se
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Maxtaxan
Den 1 januari 2018 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Det är Skolverket som årligen justerar beloppen för Malmö och andra kommuner
som tillämpar maxtaxa.
Inkomsttaket för maxtaxan höjs från 45 390 kronor till 46 080 kronor i månaden
per hushåll.
En familj betalar för max tre barn som samtidigt är inskrivna i förskola, fritidshem
eller pedagogisk omsorg. För det fjärde barnet betalar man ingen avgift.
För en förskoleplats blir den nya maxtaxan 1 382 kronor i månaden för det första
barnet, 922 kronor i månaden för det andra barnet och 461 kronor i månaden för
det tredje barnet. För en fritidshemsplats blir maxtaxan 922 kronor i månaden för
det första barnet och 461 kronor i månaden för det andra respektive tredje barnet.
Ökningen blir som mest 41 kronor per månad för ett hushåll.
Frågor om avgifter från vårdnadshavare besvaras av debiteringen
Tel: 040-34 51 35
Telefontider: Måndag–torsdag klockan 9:00–12:00

Code 4 all, Vi har gått in i ett europeiskt projekt som handlar om
programmering. Hemsidan för arbetet är www.code4allproject.wixsite.com
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År F-3
1. Klagshamnsskolan

På grund av att slutbesiktningen ännu inte är färdig blir tyvärr flytten tillbaka till
Klagshamnsskolan uppskjuten. Vi blir kvar på Broskolan till och med 22 december.
Som tidigare planerat kommer fritids att vara på Strandskolan mellan jul och nyår.
Vecka 1 kommer Fritids att vara tillsammans med F-klass i låga byggnaden på
Klagshamnsskolan. 9 januari är det planerat att vi får tillgång till Klagshamnsskolan
igen.
2. Fritids är stängt studiedagen den 8 januari, 8 januari är det studiedag. Fritids är
stängt denna dag. Om du är i behov av tillsyn till ditt barn, vänligen anmäl till
Helena Havrup senast 30 november. helena.havrup@malmo.se
Eventuellt erbjuds fritids erbjuds på annan skola.
År 4-6

