Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan

VECKOBLAD v. 45 – 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!
På FN-dagen i tisdags samlades alla elever i årskurs F-3 i idrottshallen. Det var en
stämningsfull samling med gemensam sång och elever som läste ur FN:s konvention om barns
rättigheter. För eleverna i årskurs 1-3 fortsatte dagen med gemensamt arbete och olika
värderingsövningar i arbetsgrupper. Det blev en gemensam lunch på skolgården där Pär och
Ingvar grillade hamburgare. Det var en härlig dag där eleverna gemensamt fick reflektera över
barns olika levnadsvillkor i världen.
I veckan hade Pär och Linda årets första elevhearing med utbildningsråden på skolan. Det är ett
av många sätt för skolan att ta reda på hur eleverna på skolan upplever sin skolgång. Denna
gång hade vi fokus på bra undervisning och pedagogiska planeringar. Det som kom fram var
bland annat att lärarledda lektioner med korta introduktioner kring målet för undervisningen
och arbetsområdet gav bättre förståelse och sammanhang när man sedan skulle arbeta vidare. En
tydlighet i vad man blir bedömd på och synliggörande av kvaliteter på olika nivåer var också en
viktig ingrediens i en bra undervisning. Tydliga pedagogiska planeringar var i detta
sammanhang ett stöd för eleven.
I nästa vecka åker fem personer från personalen (Annika H, Caroline, Natasja, Linda och Pär)
iväg till Rumänien där ett första planeringsmöte kommer ske tillsammans med samarbetsskolor
från Polen, Slovakien, Turkiet, Sverige, Rumänien och Italien. Vi är med i ett två-årigt projekt
som går ut på att utveckla programmering och kodning i skolan från år 1-6. I projektet kommer
vi få besök men även att få besöka och lära oss tillsammans hur vi kan utveckla undervisning i
programmering och kodning i skolan. Mer info kommer när vi varit på planeringsmötena under
våren.
”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

veckobrev v.45 2017

Allmän information
1. Skolval 2017/2018,
Information hittar ni på www.malmo.se/skolval
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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 4-6
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År 7-9

Elevråd

2017-10-24

Dagordning
1. Ordförande öppnar mötet
2. Närvaro
6a: Lovisa och Elin
6b: Egor och Amelia
6c: Felix och Erik
7a: Ingibjörg och Hamza
7b:
7c: Alice
8a:
8b:
8c: Ella
9a: Rasmus
9b: Nils och Hjördis
Alla närvarande
3. Föregående protokoll
-Utbildningsrådet Skolledningen bildar ett utbildningsråd av intresserade och
återkommer med tid och plats för första träffen. Vi kommer att prata om elevernas
undervisning.
Utbildningsgrupp:
Rasmus 9a, Nils 9b, Ella 8c, Sara 7b, Ella 7b, Lovisa 6a, Egor 6b, Erik 6c
4. Från ledningen
- Elevskyddsombudsutbildning 27 okt halvdag.
Maja 8b, Vilma 8b, Nils 9b, Gabriel 9a, Michell 7b, Emma 7b, och Alice 7c ,
Ingibjörg 7a
- 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
6b: Bubbelvattenmaskin i matsalen. Ingen tvål på toaletterna. Ny svarv på
träslöjden. Tips från 6b att få en bra stämning i klassen genom positiva burken.
9b: Maten får inte duckas undan förrän efter sista klassen tagit mat. Swisch i caféet
önskas.
6. Ordförande avslutar mötet
Nästa möte 171127 kl 12
Ta upp attitydundersökning.
Ta upp arbetsmiljöutbildning
Ta upp elevhearing
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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 0725-39 39 46
20170809

