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Till elever
Veckans ordspråk: You don´t take a photograph, you make it. Ansel Adams
Hej!
Vi hälsar våra Polen resenärer hjärtligt välkomna hem till Sverige igen. Det ska bli riktigt kul
och lärorikt att få ta del av deras erfarenheter.
I fredags gjorde våra nior PISA testet. De kämpade på bra tillsammans med 7000 andra elever i
Sverige. PISA är ett internationellt kunskapstest som ligger till grund för politiska beslut inom
utbildningsområdet. Ur ett pedagogiskt perspektiv så är det inte ett helt vettigt test men utifrån
mätning och jämförelse med resten av världen så kan det ha ett visst värde. Våra elever gjorde en
strålande insats!
Våra åttor är ute på PRAO, det ska bli riktigt kul att höra hur det gått för dem. Vi kommer
försöka besöka alla eleverna under de kommande två veckorna.
”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. Info från SYV,
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Hej!
På måndagen 12 mars börjar praoperioden för eleverna i årskurs 8 och jag vill önska dom lycka till under
praoperioden och jag hoppas ni för en trevlig och lärorik upplevelse av arbetslivet. De elever som i inte hittat
plats till måndagen får komma in till mig på kontoret på måndag morgon. Om det skulle vara så att nån
elev stöter till problem eller behöver min hjälp på nåt sätt så ring mig eller maila, det är viktigt att ni får en
bra upplevelse dessa veckor. Min mobil. 076-8541690, mail: sanja.stojakovic@malmo.se. Resterande
informationslappar som inte lämnats än till mig vill jag ha in så fort så möjligt så att vi har information om
vilka praoplatser ni är på då lärare och jag kommer försöka komma ut på besök under er prao för att se
hur det går för er. Lycka till!! 😊
Mvh Sanja Stojakovic
Studie- och yrkesvägledare
Augustenborgsskolan och Strandskolan
Grundskoleförvaltningen
Mobil: 0768-541690
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Sanja.stojakovic@malmo.se

2. Föräldraföreningen,

Protokoll för föräldraföreningsmöte 2018-03-07
Närvarande: Pär Blondell (rektor), Linda Masalkovski (biträdande rektor), Helena Havrup
(biträdande rektor), Olof Ollerstam (8b), Magnus Månsson (6a, 8c), Monica Nimgård (4a,
7c), Christer Lindqvist (3b, 5b, 7c), Monika Colak (4b, 9a) och Christoffer Bergman (1c, 3c).
Vad händer på skolan (lunchkonserter, litteraturfestival, värdegrundsdagen med mera)
Mötesplatsen
Information från Matilda på Mötesplatsen. Fritidsgård kommer att öppna på
Gottorpsskolan under våren. På dagtid är det café för Gottorpsskolan i lokalen och efter kl
14 är det tänkt att fritidsgården använder lokalerna.
Arbetsgruppen för meningsfull fritid
Möjligen är det läge att fråga föräldrar till hösten igen om intresse för att hålla Mötesplatsen
öppen.
Klagshamns framtid
En grupp möts för att utveckla Klagshamn. Scoutkår, ridklubb med flera deltar för att göra
en Leaderansökan (EU-medel för utveckling av landsbygd). Klagshamn hör till området
Leader Söderslätt LLU (http://www.leadersoderslatt.se/om-oss/foreningen/).
Vad händer på skolan?
Lunchkonserter bland annat har åk 5 framfört konserter. Litteraturfestival via Skapande
skola. Värdegrundsdag i april om digitalisering, äldre barn ska leda yngre. Kodningsprojekt
för mellanstadieelever. Polen, Italien, Sverige, Rumänien, Turkiet, Slovakien och Portugal
deltar i kodningsprojekt, Code 4 all.
Policyändring - skolan kommer att blanda elever mellan klasser från åk 6 till 7.
Tjänster
Rekryteringar: biträdande rektor, Ma-NO, Sv-Sp och fritidspedagoger.
Attitydundersökning
Åk 7 och 9
Ordningsregler, kränkningar och lust att lära utkristalliserade sig som områden att arbeta
med.
Åk 3 och 5
Eleverna är trygga i skolan. Lust att lära och elevinflytande är områden att arbeta med.
Fritidshem
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Fritidshemmet och omvärlden är ett område man kommer att arbeta med. Lärande på
fritidshemmet - vad lär man sig på fritidshemmet och hur kan lärandet förmedlas?
Nästa läsår (2018/2019)
Både elevökning och personalökning.
Övriga punkter
Åk 9 kommer att ha avslutsningsbal 31 maj på Törringe tillsammans med andra skolor som
tidigare år.
Sekreterare: Olof Ollerstam

