Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan

VECKOBLAD v. 42 – 2017
VECKOBLAD v. 43 – 2017
Till elever
Veckans ordspråk: Om en människa kan visa så mycket hat, tänk hur mycket kärlek vi
alla kan visa tillsammans. Stine Renate Håheims, överlevare från Utöya
Hej!
Grön flagg på Klagshamnsskolan är något vi alla i rektorsområdet är stolta över. Inför
kommande period kommer vi arbeta med
-Trivsel-vi ska vara en skola där alla mår bra och blir sedda.
- Vi ska vara rädda om vår skolgårdsmiljö
-Både personal och elever ska återvinna och källsortera olika material.
Miljörepresentanterna i klasserna är utsedda och kommer snart att träffas för att fortsätta
planera arbetet.
”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. Skolval 2017/2018,

veckobrev v.43 2017

Information hittar ni på www.malmo.se/skolval
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2. Elevråd år 2-5,
1.
2.
3.
4.

Protokoll elevråd år2-5 171016
Dagordning
Ordförande öppnar mötet
Närvaro
Samtliga närvarande
5. Föregående protokoll
Nytt multischema nedan:

Utbildningsråd för år 2-5 är:
Ellen (2c), Otto (2a), Ida (3a), Truls (3a), Fabian (4b), Ella (4c), Hanna (4a), Vilhelm
(5b) och Lowe (5a). Första träffen är fredagen den 27/10 och då har vi elevhearing
kring pedagogiska planeringar.
Läxhjälp, förslag på hur kan vi göra?
En klass skickade vidare frågan till biblioteksrådet. Behöver diskuteras igen. Ta upp
på klassrådet till nästa möte.
Fadderverksamhet, förslag på organisation?
Syftet kunde vara att ”ta hand om” nya elever, år 5 kan vara faddrar åt år 2. Någon klass
tycker inte det är intressant.
6. Från ledningen
Beröm från Linda. ”Det är roligt att se hur bra ni arbetar på lektionerna, när jag är runt i
klasserna”.
7. Från klassråden
Vi önskar att besticken i matsalen kommer efter salladsbuffén. Casper i 4c pratar
med personalen i matsalen.
Möjlighet till önskemat varje fredag? Frågan skickas vidare till matrådet.
Schackklubb i café möjligt.
Kan vi ta ner bollarna från taket. 5a kollar med Ulf om det är möjligt att ta ner dem.
8. Ordförande avslutar mötet
Nästa möte 171113
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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. Nu har skolan skickat in Klagshamnsskolans handlingsplan för ”Grön Flagg”.

De 3 arbetsområdena som skolan ska arbeta med den kommande perioden är
-Trivsel-vi ska vara en skola där alla mår bra och blir sedda.
- Vi ska vara rädda om vår skolgårdsmiljö
-Både personal och elever ska återvinna och källsortera olika material.
Miljörepresentanterna i klasserna är utsedda och kommer snart att träffas för att
fortsätta planera arbetet.

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 4-6År 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:
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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

