Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan
VECKOBLAD v. 41 – 2017
Till elever
Veckans ordspråk: Den som gör gott för andra – gör gott mot sig själv. Den som gör ont
– gör det mot sig själv. Arabiskt ordspråk
Hej!
Nu är det fullt ös på våra skolor. Kunskapandet riktigt sjuder i klassrum och korridorer. Det är
en intensiv men rolig period i skolan. Mörkret har börjat komma och då är det bra att ta fram
flitens lampa som kan lysa upp i höstmörkret.
I veckan har kommer det vara ett möte som BRF Kalkbrottet initierat kring Klagshamns framtid.
De har bjudit in en massa viktiga aktörer i Klagshamn, såsom skolan, förskolan,
föräldraföreingen, IFK Klagshamn, scouterna med flera. Ingången är att göra en EU – ansökan
kring hur vi kan skapa en gemensam identitet för Klagshamn i en föränderlig tid med många
nya invånare i Klagshamn.
På onsdag håller vi vår årliga information kring hur vårt betygssystem fungerar. Vi hälsar
särskilt våra föräldrar i år 6-8 hjärtligt välkomna.
”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
1. 17 oktober är det studiedag. Fritids är stängt denna dag. Om du är i behov av
tillsyn till ditt barn vänligen anmäl till Helena Havrup senast 2 oktober.
helena.havrup@malmo.se Eventuellt erbjuds fritids erbjuds på annan skola.

veckobrev v.41 2017

2. Betygsinformation till föräldrar som har elever år 6-8 välkomna till
Strandskolans matsal kl. 18,30 onsdag den 11 oktober där rektor Pär Blondell
kommer hålla information om det svenska betygssystemet.
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3. Info från föräldraföreningen
Hej!
Mötesplatsen på Strandskolan är en uppskattad öppen fritidsverksamhet.
Ungdomar som är 12–19 år umgås i caféet, spelar spel, spelar biljard eller gör
det som passar just dem. För närvarande är öppettiderna tisdagar ojämna
veckor 17.00–21.00 och onsdagar varje vecka samma tid. Mötesplatsen är
välbesökt av ungdomar i Klagshamn och bemannas av personal vid
Avdelningen för öppen fritidsverksamhet vid Fritidsförvaltningen i Malmö stad.
Visst hade det varit fint om Mötesplatsen var öppen oftare? Vi är en grupp inom
föräldraföreningen vid Klagshamns skolområde som arbetar för ökat
öppethållande av Mötesplatsen. Det har vi gjort dels genom att uppvakta Malmö
stad via Malmöinitiativet, dels genom att undersöka intresse hos föräldrar av att
vara med och bemanna Mötesplatsen. Redan har flera föräldrar anmält intresse
av att vara med och hålla mötesplatsen öppen.
Tanken med föräldrabemanning är att tre till fyra föräldrar håller Mötesplatsen
öppen varannan tisdag, det vill säga de tisdagar som Fritidsförvaltningen inte
håller Mötesplatsen öppen. Förhoppningsvis skulle denna föräldrabemanning
kunna komma i gång i januari 2018.
Vill Du vara med och hålla Mötesplatsen öppen?
Klicka i så fall in här och skriv namn och mejladress:
https://goo.gl/forms/EOM6USAsJDinR0Cn2
Vänliga hälsningar!
Monica Nimgård
Molina S Patteet
Olof Ollerstam
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Dags för avlusning i helgen v43

Det fins löss på skolan. Den bästa metoden att bli av med dem, är att ALLA
luskammar sina barn och ungdomar vid samma tid. Även vårdnadshavare bör
kontrollera sitt eget hår samtidigt.
Om man behöver behandla är det viktigt att bara behandla dem som faktiskt
har påvisat lusangrepp och inte göra det för säkerhets skull. Detta kan få
lössen att bli resistenta och mycket besvärliga att bli av med. Fråga på
apoteket vilket lusmedel ni kan använda om behandling blir aktuell.
LUSFAKTA
* Löss sprids vanligen genom huvud-huvudkontakt och kan inte flyga eller hoppa.
* Huvudlössen är grå, bruna eller svarta, eller ibland röda (om de nyss sugit
blod), 2-3mm långa, vinglösa och blodsugande insekter.
* Det är mycket specialiserade insekter som endast finns i människans hårbotten
och kryper runt bland hårstråna. Lusen lever endast av människans blod.
* Lusen fäster sina ägg i hårstråna i närheten av hårbotten och de kläcks efter 56 dagar. En vuxen lus lägger 5-8 ägg om dagen. Lusen är nymf i 9-12 dagar och
som vuxen lever den upp till 3 veckor.

. Behandling

• Behandling med lusmedel, antingen med läkemedel eller baserat på växtoljor
• Regelbunden finkamning som uppföljning efter behandling
• Ny behandling efter 8 dagar, fortsatt finkamning varje dag i ytterligare två
veckor. Använda kammar, borstar och mössor skall rengöras eller fryses i 2
dygn, Ha långt hår flätat. Byt gärna sängkläder när du behandlar.
Om du upptäcker att ditt barn har löss, vänligen meddela skolans personal
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År F-3
1. Vi säger välkommen tillbaka till Jimmy Norstedt, som valt att stanna kvar hos
oss i Klagshamns RO.
2. Fritids stängt studiedagen den 17 oktober,
17 oktober är det studiedag. Fritids är stängt denna dag. Om du är i behov av
tillsyn till ditt barn vänligen anmäl till Helena Havrup senast 2 oktober.
helena.havrup@malmo.se
Eventuellt erbjuds fritids erbjuds på annan skola.
År 4-6
År 7-9

Till Vårdnadshavare

Information om elevenkät
Vid ett valfritt tillfälle under perioden 16 oktober – 24 november kommer samtliga elever i
grundskolans skolår 7, 8 och 9 samt år 1 på gymnasiet i Malmö erbjudas att besvara en
enkät som fokuserar på bakomliggande risk- och skyddsfaktorer för problembeteende. Det
är en totalundersökning som omfattar alla elever i de ovan nämnda årskurserna.
Undersökningen är ett komplement till den undersökning med fokus på levnadsvanor och
hälsa som vart fjärde år genomförs av Region Skåne. Huvudman för elevenkäten är Malmö
stad som via stadskontoret ansvarar för undersökningens innehåll samt analys och
återföring av resultaten.
Syftet med enkäten är att kunna erbjuda geografiskt avgränsade data på gruppnivå kring
påverkbara risk- och skyddsfaktorer för problembeteende. Resultaten från undersökningen
kan användas som underlag vid analys, prioritering och planering av det fortsatta främjande
och förebyggande arbetet.
Undersökningen genomförs i skolan under en lektionstimme med digital enkät som
besvaras helt anonymt. Inga enskilda elever kommer att kunna identifieras i det insamlade
materialet. Alla nationella och lokala regelverk kring informationssäkerhet följs naturligtvis.
Deltagandet i undersökningen är frivilligt, men ju fler elever som deltar desto större
tillförlitlighet får vi gällande resultaten kring de lokala risk- och skyddsfaktorer som påverkar
barn och ungdomar. Du som är vårdnadshavare har rätt att avböja barnets deltagande.
För mer information eller frågor kring genomförandet kontakta:
Ulf Ljungberg, Malmö stad, ulf.ljungberg@malmo.se
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Elevråd år 6-9
10-03

2017-

Dagordning
1. Ordförande öppnar mötet
2. Närvaro
7a: Ingibjörg och Hamza
7b: Ella och Sara
8b: Vilma och Maja
8c: Madeleine och Rines
9a: Rasmus och Gabriel
9b: Nils, Ebbe och Hjördis
3. Föregående protokoll
-Utbildningsrådet Skolledningen bildar ett utbildningsråd av intresserade och
återkommer med tid och plats för första träffen.
Utbildningsgrupp:
Rasmus 9a
Nils 9b
Sara 7b
Ella 7b
4. Från ledningen
- Elevskyddsombudsutbildning 19 okt halvdag eller 27 okt halvdag.
Maja 8b, Vilma 8b, Nils 9b, Gabriel 9a, Michell 7b, Emma 7b.
- Studieyrkesvägledare anställd för att hjälpa först och främst 9:orna.
- Efter novemberlovet kommer det komma en trivselenkät som 9:orna och
7:orna kommer att fylla i. En likadan kommer efter jullovet.
5. Från klassråden
6. Ordförande avslutar mötet
Nästa möte 171024
Ta upp attitydundersökning.
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Busslista 2017/2018
Måndag
Från Strandskolan
8,10 - Pilsbäcksskolan
8,15 – Pileby/Gessievägen

13,10
13,45
14,20
14,50
15,10
15,30

Tisdag
7,40 - Pilbäcksskolan
7,50 – Pileby/Gessievägen
8,50 - Pilbäcksskolan

14,00
14,45
15,50

Onsdag
7.40 - Pilbäcksskolan
7,50 – Pileby/Gessievägen
8,50- Pileby/Gessievägen

13,30
14,30

Torsdag
7.40 - Pilbäcksskolan
7,50 – Pileby/Gessievägen

13,40
14,45
15,40

Fredag
7,40 - Pilbäcksskolan
7,50 – Pileby/Gessievägen
9,20 – Pilbäcksskolan

13,10
14,10
15,00

Det är BK Buss som kör skolbussen och de har följande nummer till bussen.
20170809

