Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan
VECKOBLAD v. 9 – 2018
Till elever
Veckans ordspråk: Tell and I forget, Teach me and I remember, Involve me and I learn,
Benjamin Franklin
Hej!
I vecka nio kommer vi ha en litteraturfestival på våra skolor med många fina författarbesök men
även en hel del läsning av hög kvalitet. Detta ser vi verkligen framemot. Varmt välkomna till
våra fina skolor och vår läsgiriga elever!
”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. Fritids är stängt studiedagen den 7 mars,
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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.
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2. Fritidsråd, För att göra eleverna mer delaktiga i Fritidshemmets verksamhet har vi
börjat med fritidsråd på Strandskolan. Fritidsrådet kommer att träffas en gång i
månaden. 2 representanter deltar från varje klass.

Protokoll fritidsråd 20180205
Fritids/Aktiviteter

Information om varför vi ska ha ett fritidsråd.
Eleverna vill ha fler aktiviteter att välja på.
Förslag på nya aktiviteter:
Käpphästhoppning, teatergrupp, gå till skogen och baka.

Frukost-Mellanmål

Önskar mer variation på mellanmålet. Önskar pannkakor och potatisbullar. Det
kommer att serveras en mer varierad frukost framöver.

Klubben

Det finns många aktiviteter att välja på.
Eleverna får vara med och bestämma.

Regler

Eleverna vet inte om de får vara i skogen. Vad gäller?

3. Matråd Strandskolan

Matråd Strandskolan 180213
Närvarande: Elevrepresentanter från 4a, 4b, 4c, 5b, 6a, 6b, 6c, 7b, 7c, 8c
Marie och Patriciafrån köket, Rektor Pär Blondell
Varvet runt:
4A- Bubbelvattnet? – Pär kontaktar leverantör
4B- Varför så mycket vegetariskt! Skolrestauranger önskar ha klimatsmart mat. Svar
från skolrestauranger:
”Tack för dina synpunkter kring skolmaten, måltidsenheten i skolrestauranger arbetar
ständigt med utveckling av recept, maträtter och menyer. Skolrestaurangers menyplanering
utgår från Malmö stads policy för hållbar utveckling och mat samt Livsmedelsverkets
rekommendationer om bra mat i skolan.
Vi har förstått att vår nuvarande menyaffisch som finns på varje grundskola kan uppfattas
som otydlig och att det som serveras till största del är vegetarisk mat. Detta kommer vi se
över till nästa menyperiod som börjar i mars. Menyn planeras för en variation av
proteinkällor. På menyn finns maträtter med fisk, fläskkött, nötkött, hönskött, kyckling,
bönor, linser, ägg och mejeriprodukter. Syftet med skolmaten är att servera goda,
klimatsmarta, näringsriktiga och för eleven kostnadsfria luncher. I menyarbetet deltar även
kockar som bidrar med sin kunskap om våra olika verksamheter. All mat som serveras i
Malmö stads grundskolor är näringsberäknad utifrån skollagens krav på näringsriktiga
skolluncher utifrån NNR (nordiska näringsrekommendationer). ”
Lagar vi maten på Strandskolan – ja det gör vi så länge det inte är styckegrejer som
köttbullar och schnitzlar.
Förslag om önskemat på fredagar – Marie ska kolla upp till nästa möte.
4C-
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5B- Klassen önskar färre rätter med linser, grönsakerna är ofta blandade, eleverna önskar
uppdelade, de gamla köttbullarna önskas tillbaka de är för olika varandra. Idag har man
blandat in ärtor i köttbullarna.
6A- Vill ha mer köttalternativ, stolarna är ofräscha (städning) och sönder.
6B6C7B- Maten tas ut för tidigt! Fredagar! Samt att maten har varit slut.
7C – Fläskfritt upplever att de inte får ett smakrikt alternativ.
8C – Torka borden, bredvid vagnen skulle det kunna vara en påse eller plastspann. Det
hembakade brödet har varit väldigt populärt.
•

Från skolrestauranger:
- ny personal som håller på att jobba in sig.
- Förslag från skolrestauranger att eleverna på skolan kan göra studiebesök i
skolköket.

•

Nästa möte: Tisdagen den 20 mars kl. 09.00
-

Uppföljning av det som är diskuterat från klasserna.

Tack för ett bra möte!
Pär, Patricia och Marie
År F-3
År 4-9

Elevråd

Dagordning
1. Ordförande öppnar mötet
2. Närvaro
6a: Wilma och Alma
6b: Amelia
6c: Felix
7a:
7b: Sara och Ella, Flamman
7c: Alice
8a:
8b:
8c:
9a:
9b:
Alla närvarande

2018-02-13
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3. Föregående protokoll
4. Från ledningen
13/2 ska sex eller sju elever samlas kl 14 för diskussion om säker
användning av nätet.
Tova 6b, Hamza 7a, Sara 7b, Ella 7b, Didrik 8c, Ebbe 9b.
Matråd 13/2
5. Från klassråden
6a: Önskemål om swisch i kafeterian. Finns möjlighet och kommer
förhoppningsvis införas efter påsk. Osten ofta slut. Önskan om
något mer mättande i cafét. Alma fråga Daoud
6b: Bubblor i matsalen – Pär kollar vad som händer
6. Ordförande avslutar mötet
Nästa möte
Åk 6-9, hör upp!
Måndagen den 5 mars har vi nästa konsertillfälle på Strandskolan! Temat denna gång är
kopplat till Alla hjärtans dag och är Kärlek.
Det finns hur mycket bra musik som helst på det temat- och låtarna tar aldrig slut.
Vill du själv eller tillsammans med en kompis sjunga en låt eller spela en låt på ditt
instrument så anmäl dig till Linus. Du kan även uppmuntra någon du gärna vill se på scenen
att anmäla sig.
Konserten äger rum i musiksalen vid lunchtid, och tanken är liksom när vi hade
Adventskonsert, - att de som har lunchrast och/eller har möjlighet att lyssna, är vår publik.
Vill du vara med och dekorera scenen på temat kärlek, göra en affisch eller vara
konferencier, anmäl dig till Linus.
Skulle du vilja vara med, men vet inte vilken låt du vill framföra, anmäl ditt intresse ändå –
och gör det nu!
Bästa häls,
Linus

4. Info från SYV,

