Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan

VECKOBLAD v. 46 – 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!
Vi har nu fått förmånen att nätverka och skapa nya kontakter med skolor runt om i Europa kring
kodning och programmering för elever i årskurs 1-6. Erfarenheter från vårt möte med länder och
skolor från Rumänien, Italien, Slovakien, Portugal, Polen och Turkiet är att vi i Sverige och
Klagshamns rektorsområde har kommit en bra bit på vägen vad gäller utbildning till våra barn
och unga, men det är också oerhört spännande att ta del av den kreativitet som finns när man
inte har så mycket datorer och annan utrustning att tillgå. Nu startar vårt samarbete på riktigt
och det kommer vara flera olika aktiviteter som berör kodning och programmering. Hur
planeringen kommer se ut mer exakt återkommer. Det vi vet är att vi kommer besöka skolor i
Portugal, Polen och Italien tillsammans med elever och lärare. Vi kommer också vara värdar i
slutet av september nästa läsår. Då kommer elever och lärare från våra samarbetspartners att
besöka och ta del av hur vi arbetar på våra skolor. Två spännande år kommer nu starta med
massor av kodning och programmering på agendan. Detta projekt ligger helt i linje med de
tillägg som kommer vara obligatoriska i läroplanen från och med nästa läsår.
Vi hälsar också Nina välkommen hem från sitt besök i Sierra Leone. Vårt internationella arbete
med Sierra Leone kommer nu ta ny fart tack vare Ninas besök.
Denna vecka startar våra lärarbesök hos varandra. Det kommer därmed vara en del nya ansikten
i klassrummen. På vår skola har vi regelbundna så kallade auskultationer hos varandra. Detta är
viktigt för att skapa samhörighet och men även bättre undervisning genom att lärare lär av
varandra.
Grön flagg arbetet fortsätter på Klagshamnsskolan och vi har fått fint beröm från organisationen
i samband med dess 20-års jubileum.
”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

veckobrev v.46 2017

Pär
Rektor på Klagshamns skolområde

Besöksadress Badvägen 6 • Postadress Badvägen 6, 218 54 Malmö • Telefon 040-34 10 00
Organisationsnummer 212000-1124 • www.malmo.se • [e-post]
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Allmän information
1. Skolval 2017/2018,

Information om skolvalet till läsåret 2018/2019

I början av 2018 ska vårdnadshavare till barn som ska börja skolan för första gången läsåret
2018/2019 – i förskoleklass eller årskurs 1 – välja skola till sitt barn. Den här informationen
är till hjälp om vårdnadshavare har frågor.
Vem ska göra skolvalet?
• Vårdnadshavare till barn som fyller sex år under 2018 (födda 2012) och som vill att
deras barn ska börja i förskoleklass i en kommunal skola läsåret 2018/2019.
Förskoleklass är frivilligt.
•

Vårdnadshavare till barn som fyller sju år 2018 (födda 2011) som ska börja i årskurs
1 i en kommunal skola läsåret 2018/2019 och som inte redan går i förskoleklass.
Från och med årskurs 1 är det skolplikt.

Vårdnadshavare till barn som går i förskoleklass nu och ska börja årskurs 1 höstterminen
2018 ska inte göra skolvalet. Barnet går kvar på sin skola.
När är skolvalet?
Skolvalet är den 25 januari–15 februari 2018. Under den perioden är en e-tjänst för skolvalet
öppen på www.malmo.se/skolval.
Hur får man information om skolvalet?
Information om skolvalet finns på www.malmo.se/skolval. Vårdnadshavare kan även vända
sig till den centrala skolplaceringsenheten på telefon 040-34 90 80 eller via e-post
skolplaceringsenheten.grf@malmo.se.
I mitten av januari får alla vårdnadshavare som ska välja skola ett brev från
grundskoleförvaltningen med information om skolvalet 2018. Har informationen inte
kommit i slutet av januari ska vårdnadshavaren ringa den centrala skolplaceringsenheten,
040-34 90 80.
Under november 2017 har grundskoleförvaltningen informationsträffar för de som ska göra
skolvalet. Där får man information om skolvalet och de nya riktlinjerna för skolplacering.
Dagar, tider och platser för informationsträffarna finns på www.malmo.se/skolval
Kommunala eller fristående skolor?
I Malmö finns både kommunala och fristående skolor och det är upp till vårdnadshavaren
att välja. Skolvalet gäller endast Malmös kommunala grundskolor och det är endast
de som går att välja i e-tjänsten.
Vill vårdnadshavaren att barnet ska gå på en fristående skola, en så kallad friskola, måste
man själv kontakta den skola man är intresserad av att få veta hur det fungerar där och för
att ansöka om plats. Friskolorna har egna regler för antagning.
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Jämför skolor
Inför skolvalet kan vårdnadshavaren jämföra Malmös skolor på malmo.se. Där går det
också att se vilka skolor som ligger nära deras adress.
Hur gör man skolvalet i e-tjänsten?
När skolvalet pågår 25 januari–15 februari 2018 loggar vårdnadshavaren in i e-tjänsten som
nås via www.malmo.se/skolval. Man behöver e-legitimation för att logga in,
exempelvisbank-id eller mobilt bank-id.
Skolvalet gäller endast kommunala grundskolor i Malmö. I e-tjänsten väljer
vårdnadshavaren tre skolor och anger vilken skola man önskar i första, andra och tredje
hand. Vårdnadshavaren måste välja tre skolor för att ansökan ska vara giltig. Det går att
ändra valen under hela skolvalsperioden fram till den 15 februari. Därefter är e-tjänsten
stängd.
Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna skriva under och godkänna
valet för att ansökan ska vara giltig. Har barnet endast en vårdnadshavare räcker det givetvis
med att den personen godkänner valet. Det ska ske i e-tjänsten eller via en blankett.
Under skolvalsperioden kommer vårdnadshavare att kunna besöka den centrala
skolplaceringsenheten för att få hjälp med att registrera sin ansökan i e-tjänsten. Se
kontaktuppgifter och öppettider på sista sidan.
Barn med skyddade personuppgifter eller tillfälligt personnummer
Vårdnadshavare till barn med skyddade personuppgifter eller ett tillfälligt personnummer
ska inte välja skola via e-tjänsten. De får kontakta den centrala skolplaceringsenheten som
informerar om hur de gör skolvalet.
Vårdnadshavare som inte kan välja skola via e-tjänsten ansöker via blankett. Blanketten kan
beställas från den centrala skolplaceringsenheten. Blanketten måste ha kommit till
grundskoleförvaltningen senast den 15 februari 2018.
Varför är det viktigt att välja skola?
Det är viktigt att vårdnadshavaren gör skolvalet för att kunna påverka vilken skola barnet
ska gå på. När skolplatserna ska fördelas hanterar grundskoleförvaltningen alla aktiva val
först.
Vad händer om man inte väljer skola?
De barn vars vårdnadshavare inte valt skola erbjuds skolplats sist av alla på en av Malmös
kommunala skolor som har platser kvar.
Får alla någon av de tre skolor de valt?
Utgångspunkten är att vårdnadshavarens önskemål ska tillgodoses och att så många som
möjligt ska få plats på någon av de skolor de valt, men vi kan inte garantera att alla
vårdnadshavare får någon av de tre skolor de valt.
Hur barnets chanser ser ut beror på hur många som har valt samma skola och var barnet
bor i förhållande till skolan. Om vårdnadshavaren väljer en skola som många andra också
har valt och om barnet bor långt bort från skolan så minskar möjligheten att få plats på just
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den skolan. Om vårdnadshavaren å andra sidan väljer en skola närmare hemmet och det
inte är så många som valt samma skola ökar möjligheten att få plats på just den skolan.
Vad händer om man inte får plats på någon skola man valt?
Om barnet inte får någon av de tre skolor vårdnadshavaren har valt kommer barnet att
erbjudas en skolplats utifrån relativ närhet på en av Malmös kommunala skolor som har
platser kvar.
Vilka riktlinjer för skolplacering gäller?
Grundskolenämnden har beslutat om vilka riktlinjer för skolplacering som gäller för
kommunala grundskolor. Alla barn ska ha möjlighet att få plats på en skola nära sitt hem,
även om ingen är garanterad en plats på den närmaste skolan. Om det är fler sökande än det
finns platser på skolan fördelas platserna i den här turordningen:
1.
2.
3.
4.
5.

Vårdnadshavarens önskemål
Barn med skyddade personuppgifter
Syskonförtur
Relativ närhet
Barn som inte bor i Malmö stad

Riktlinjerna finns i sin helhet på www.malmo.se/skolval.
Fristående skolor kan ha andra urvalsgrunder. Vårdnadshavaren måste kontakta den
fristående skola man är intresserad av för att få veta vad som gäller där.
Vad innebär syskonförtur?
På kommunala skolor gäller syskonförtur för barn i förskoleklass, årskurs 1, 2 och 3 om
syskonet går i högst årskurs 3 på den valda skolan det läsår ansökan gäller. Läs mer om
syskonförtur på www.malmo.se/skolval.
Vad innebär relativ närhet?
Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den, gör vi ett urval utifrån relativ
närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en
skola nära hemmet.
Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med den närmaste eller
näst närmaste skolan (den alternativa skolan). Om den valda skolan är den närmaste blir den
näst närmaste skolan barnets alternativa skola. Om den valda skolan är den näst närmaste
blir den närmaste skolan barnets alternativa skola.
Så här räknar vi ut relativ närhet:
•
•

Först mäter vi avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den valda skolan
(färdvägen – inte fågelvägen) med Malmö stads kartverktyg. Därefter mäter vi
avståndet mellan folkbokföringsadressen och närmaste alternativa skola.
Relativ närhet är avståndet till den alternativa skolan minus avståndet till den valda
skolan. Skillnaden är den relativa närheten.

Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har valt samma skola i samma årskurs.
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Om två barn valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har
längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.
Bedömningen av relativ närhet görs när skolvalet är avslutat.
Exempel på relativ närhet

Elev 1 och elev 2 har valt samma skola. Elev 1 har 850 meter till sin alternativa skola och 700 meter till
sin valda skola. 850 minus 700 är 150 meter. Elev 2 har 600 meter till sin alternativa skola och 500
meter till sin valda skola. 600 minus 500 är 100 meter. Det blir alltså elev 1 som får platsen på den skola
som vårdnadshavaren har valt eftersom elev 1 har längre till sin alternativa skola än vad elev 2 har.
Läs mer om relativ närhet på www.malmo.se/skolval.
När får man beslut om skolplacering?
I slutet av april kan vårdnadshavaren logga in i e-tjänsten och se vilken skola barnet fått
plats på. Om vårdnadshavaren angett sin e-postadress i e-tjänsten skickas beslutet via epost. Annars skickar vi det med brev.
Fristående skolor har egna tidsplaner för besked till dem som sökt skolplats.
Om man inte är nöjd med beslutet
Om vårdnadshavare inte är nöjd med sitt barns skolplacering kan man ansöka om att byta
skola. Information om hur det går till finns på www.malmo.se/skolval.
Hur ansöker man om fritidshem?
På fritidshemmet kan barn från 6 års ålder vara före och efter skoldagen. Fritidshemmet är
avgiftsbelagt och frivilligt.
Vårdnadshavaren skickar ansökan om fritidshemsplats till skolan där barnet har fått en
plats. Ansökningsblanketten finns på www.malmo.se/blankettertjanster eller delas ut av
skolan.
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Behov av särskilt stöd
Alla barn har rätt till stöd i skolan. Stödet ska utformas efter elevens behov och
förutsättningar och ska i första hand ges i den grupp eller klass som barnet tillhör. Alla
skolor är skyldiga att ge detta stöd. Läs mer på www.malmo.se/grundskola.
Modersmålsundervisning
Elever med annat modersmål än svenska ska ha möjlighet att bli bättre på både det svenska
språket och sitt modersmål. Om barnet talar föräldrarnas modersmål hemma varje dag och
har grundläggande kunskaper i språket försöker Malmö stad erbjuda
modersmålsundervisning. Vårdnadshavaren ansöker om modersmålsundervisning i etjänsten för skolvalet.
När börjar skolan?
Skolan börjar den 16 augusti 2018. Det är den skola där barnet har fått skolplats som
informerar om när terminen börjar och om annat som kan vara bra att veta inför
skolstarten. Skolan kommer att kontakta vårdnadshavaren.
Har du frågor?
Kontakta den centrala skolplaceringsenheten, grundskoleförvaltningen:
Centrala skolplaceringsenheten
E-post: skolplaceringsenheten.grf@malmo.se
Telefon: 040-34 90 80
Telefontider: måndag–fredag kl 9.00–12.00
Öppettider under skolvalet 25 januari–15 februari:
Telefontider: måndag–fredag kl 8.30–16.30
Besöksadress: Rönnblomsgatan 6 A
Besökstider: måndag–fredag kl 9.00–16.00
Anna Berglund
enhetschef
Grundskoleförvaltningen
Centrala skolplaceringsenheten

2. Uppfräschning av matsal på Strandskolan,

Under lovet har vi haft möjlighet till storstädning och inköp av diverse för att göra
vår arbetsmiljö trevlig och mysig. Viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning och
påminner alla elever om vikten av att vara rädda om vår arbetsmiljö.
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År F-3

1. Grön Flagg på Klagshamnsskolan,

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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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

