Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan

VECKOBLAD v. 4 – 2018
Till elever
Veckans ordspråk: Rötterna under jorden kräver ingen lön för att de fyller grenarna
med frukt. Rabindranath Tagore, indisk filosof
Hej!
Det har varit en vecka fylld av våra ledord kunskap, trygghet och glädje men även en hel del
självständigt tänkande. Våra nya skolsköterskor Sara och Liva har blivit varma i kläderna och
börjat sitt nya arbete hos oss på ett storstilat sätt. Ni är hjärtligt välkomna till oss hälsar både
personal, föräldrar och elever.
Vi har startat ett arbete kring Klagshamns identitet med olika aktörer i Klagshamn såsom
Kvarndala gård, mötesplatsen, scoutföreningen, föräldraföreningen med flera. Vi hoppas att
arbete ska mynna ut i en tydligare identitet över vad Klagshamn är och vad det har att ge för
såväl ung som gammal. Just nu ligger en eventuell EU-ansökan på agendan så vi återkommer
med mer konkreta idéer och förslag vad det lider.
”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. 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. Fritids är stängt studiedagen den 7 mars,

7 mars är det studiedag. Fritids är stängt denna dag. Om du är i behov av tillsyn till
ditt barn, vänligen anmäl till Helena Havrup senast 16 februari.
helena.havrup@malmo.se
Eventuellt erbjuds fritids erbjuds på annan skola.

veckobrev v.04 2018

3. Åter dags för Utbildningsrådet att träffas,

Denna gång kommer vi prata om hur eleverna upplevt att hela skolan arbetat med
modulen ”Säker användning av nätet”. År 2-5 träffas fredagen den 2/2, 10:00.
Ellen (2c), Otto (2a), Ida (3a), Truls (3a), Fabian (4a), Ella (4c), Hanna (4a), Vilhelm
(5c) och Lowe (5a) Välkomna!
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År 6-9 kommer också träffas kring samma område men det blir den 6/2 kl. 10,00.
Delar av elevrådet deltar.

4. Utbildning till föräldrar och personal i skolan,
"Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge är en icke-vinstdrivande organisation med syftet att
förhindra sexuella övergrepp på barn samt gromning genom förebyggande arbete och
gratis utbildningar för alla vuxna, barn och ungdomar i hela Sverige."

Hej!
Här kommer en inbjudan till ett HELT KOSTNADSFRITT seminarium i
Malmö, där ni bland annat kommer få kunskap om hur vi kan förebygga
sexuella övergrepp på barn och våra barns liv på nätet.
Tid: Torsdag 8 mars, kl 13.00 - 16.30
Plats: Malmöbörshus, Gamla Börssalen (Skeppsbron 2)
Anmälan sker till följande mejladress: info@sakravarjeunge.se
Läs mer om föreläsningen i den bifogade inbjudan eller på vår hemsida, där
även mer information om vårt arbete finns.
http://www.sakravarjeunge.se/
Sprid gärna inbjudan till alla vuxna som arbetar med barn och kan ha nytta av
detta! Även föräldrar är välkomna!
Om ni inte kan delta på detta seminarium finns möjlighet att ta del av våra
livesända webinar via länk, information om datum och tider finns på vår
hemsida.
Varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar
Lovisa Linder
Seminarie- och utbildningsansvarig
0200-21 00 03 / 070-013 71 37
Stiftelsen FTS - Säkra Varje Unge
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5. 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
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

6. Elevråd år2-5 180115
Dagordning

1. Ordförande öppnar mötet
2. Närvaro
2a, 4a och 5c är frånvarande
3. Föregående protokoll
4. Från ledningen
Skolan har köpt in nya leksaker (fotboll, basketboll och hopprep) till
år4,5 och 6. Detta delas ut efter mötet i dag.
5. Från klassråden
När kommer bubbelmaskinen i matsalen? Pär inväntar fortfarande
på svar, men förhoppningsvis kommer den snart.
Vad ska hända där Kinagungan suttit? 3c får i uppdrag att kolla
med Ulf.
En del elever somär på Multiarenan på rasterna kommer för sent,
finns möjlighet att köpa in en klocka? Det sitter redan en klocka i
5bs klassrum som syns utifrån.
När är det matråd? Kolla med Pär.
Det är hög ljudnivå i matsalen? Vad ska vi göra åt detta? Elevrådet
svarar; sätta på lugn musik hade varit bra, tänker mer på att man
själva sänker sin egen ljudnivå, vi kan sätta upp en skylt, att man
bara pratar med kompisarna som sitter vid samma bord.
3a pratar med Marie i matsalen om det går att ha lugn musik på. 3d
gör en trevlig skylt.
Får man vara i skogen på morgonen? 2a frågar någon på fritids.
6. Ordförande avslutar mötet
Nästa möte 180205
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7. 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

Elevråd

Dagordning
1. Ordförande öppnar mötet
2. Närvaro
6a: vilma och alma
6b: amelia och tova
6c: felix och erik
7b: Sara
7c: Alice
8a: Johan Tobias
8b: Vilma och Maja
8c: Didrik och Matteus
9a: Rasmus och Gabriel
9b: Ebbe och Hjördis
Alla närvarande
3. Föregående protokoll
Ta upp attitydundersökning. Tar upp nästa möte.
4. Från ledningen

2018-01-19
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6/2 ska sex eller sju elever samlas kl 10 för diskussion om säker
användning av nätet.
Tova 6b, Hamza 7a, Sara 7b, Ella 7b, Didrik 8c, Ebbe 9b.
Förstörda datorer måste ersättas av elever.
Matråd 13/2.
En till elevenkät ska göras under klassråden.
Länk till röstning för skatepark kommer visas på tv:n.
8:orna kommer att få mer info om prao.
Från och med vecka 6 kommer det komma lärarstudenter.
Under sportlovet kommer det finnas lovskola i matte.
5. Från klassråden
6b: Önskemål om swish och kort i caféet. Frågan kommer att
undersökas. Önskemål om matavfallspåsar i klassrummen.
Önskemål om palmoljeförbud i caféet.
6. Ordförande avslutar mötet
Nästa möte
"Fritidsförvaltningen ser också ett växande behov och kommer därför att utöka
verksamheten för
unga i Bunkeflostrand/Klagshamn. En ny fritidsgård med primärt fokus på
Bunkeflostrand/
Klagshamn kommer att öppna under vårterminen. Den kommer ligga i Gottorpskolans
lokaler
och bemannas med 4 fritidsassistenter. Den utökade bemanningen gör att verksamhetens
öppettider
kommer att kunna utökas till 4–5 kvällar per vecka inklusive helgöppet. Fritidsgården
kommer att ha sina egna lokaler vilket gör att lokalerna kommer att kunna anpassas efter
fritidsgårdens
behov. Det kommer att bli en fullskalig fritidsgård som är likvärdig övriga fritidsgårdar i
Malmö.".

