Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan

VECKOBLAD v. 3 – 2018
Till elever
Veckans ordspråk: Dessa två kan aldrig få nog: Den som söker kunskap och den som
jagar rikedom. Persiskt ordspråk
Hej!
Vad härligt att vara igång igen! Det är en fröjd med alla våra barn och unga som har lärandets
lampa lysande i ögonen. Våra pedagoger får verkligen fram glädje och nyfikenhet hos våra elever.
Vi ska alla vara glada och stolta över vår fina skola. I nya byggnaden på Strandskolan har vi
infört skoförbud och det har verkligen gett effekt på hur fint det är på golven. Det är ett jättebra
initiativ som gärna får följas i fler delar av vår fina skola.
På Klagshamnsskolan har vi nu fått flytta tillbaka våra ettor. De kommer tillbaka till jättefina
lokaler. Det har varit lite påfrestande att vara på bortaplan men vi har tagits emot väldigt bra av
våra grannar på Broskolan. Nu är vi tillbaka hemma igen och det har varit kära återseenden för
barnen men även för de vuxna.
”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
Allmän information

1. Snart är det dags för sändningsstart av Spökpatrullen, som SVT var och

spelade in hos oss i våras! Premiär måndagen den 8/1 kl 18.30 i Barnkanalen!
Måndag den 22/1 kl 18.30 är det programmet som utspelar sig i skolan.

2. Skatepark i Klagshamn, vill du vara med och påverka gå in på,
Vad man gör är att man går in här och skriver sitt namn och lägger sin röst
https://malmo.flexite.com/malmo_fp/#/listview/3GLM/detailsView/2118
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Man behöver även ange en mailadress för att kunna bekräfta sin röst.
Kul om ordet sprids bland barnen i vilket fall, ju fler som skriver på desto svårare för
Malmö stad att inte lyssna såklart hehe
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3. Förstörda datorer kommer debiteras för,
§ 2 Vård och användning
Enheten som lånas ut till eleven är Klagshamns rektorsområdes egendom under hela
den period som enheten lånas ut. Den ska återlämnas till skolan senast när eleven
slutar på skolan. Skolan kan kräva att enheten ska återlämnas vid andra tillfällen, så
som då enheten behöver åtgärdas, uppdateras eller ses över, eller när skolan, t.ex. vid
längre ferier eller vid elevs längre frånvaro, anser att enheten ska förvaras i skolan. När
elev lämnar tillbaka enheten har eleven rätt att få tillbaka kontraktet med skolans
kvittens att enheten är återlämnad. Som alternativ kan särskild kvittens att enheten är
återlämnad utfärdas. Eleven äger ingen rätt att köpa enheten när lånetiden är slut.
Enheten ska förvaras betryggande och hanteras varsamt
Eleven ska vårda enheten väl. Fel eller skada som uppstår på enheten till följd av att
eleven bryter mot innehållet i denna överenskommelse kan eleven/vårdnadshavare bli
ansvarig för. Detsamma gäller enhet som försvinner pga. oaktsamhet eller bristande
uppsikt.
År F-3
År 4-9

Syv-info
Hej alla elever på Strandskolan 😊!!!
Mitt namn är Sanja och jag är den nya studie- och yrkesvägledaren på Er skola. Jag kommer att finnas på
mitt kontor och lite varstans på skolan måndagar och tisdagar mellan 7.30-16.00. Just nu är det mest
aktuella gymnasievalet så alla 9:or är välkomna med frågor och funderingar. Jag kommer börja med drop-in
tider så de som önskar sig ha ett samtal eller har frågor och funderingar är bara att komma förbi och
knacka på 😊. Det är viktigt att prata lite inför ett val eftersom detta handlar om framtiden och att ni
kommer in på de program och skolor som lämpar sig allra bäst för er.
Ser framemot att får träffa var och en av er 😊!!!
Mvh Sanja Stojakovic
Studie- och yrkesvägledare
Augustenborgsskolan och Strandskolan
Grundskoleförvaltningen
Sanja.stojakovic@malmo.se

