Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan

VECKOBLAD v. 6 – 2018
Till elever
Veckans ordspråk: Tell and I forget, Teach me and I remember, Involve me and I learn,
Benjamin Franklin
Hej!
Det har varit en vecka med mycket skolutvecklingsfokus för min del. En föreläsning om vikten
av Power and Love gav många igenkänningar på vår skolas ledarskap både i skolan och i vår
undervisning. Våra pedagoger är fantastiska på att balanser mellan både power och love. Det är
det fina med att vara elev på Klagshamns rektorsområde. Det är därför jag är en stolt rektor hos
oss!
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.
”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,

veckobrev v.06 2018

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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1. Utbildningsrådet kring ”Säker användning av nätet”
År2-5

8/8 vet att man jobbat med säker användning av nätet i klassen
8/8 tycker det är bra att ta upp säker användning av nätet i klassen
7/8 tycker att det skett en liten förändring efter arbetet i klassen. 1/8 tycker inte
det skett en förändring pga att det inte har behövts
6/8 har själva varit utsatt för kränkning/mobbing på nätet
6/8 känner någon som varit utsatt för kränkning/mobbing på nätet
Vi har arbetat med diskussion, samtal, formulär
Vad betyder säker använding av nätet?
•
•

Bete sig på ett bra sätt på nätet
Mogen på internet

•

Lägger ut bilder, svarar på sms eller snap på ett ok sätt
Hur ska vi arbeta med säker användning av nätet i skolan?

•
•
•
•
•

Ta upp/diskutera i klassen varje månad
Gå igenom konsekvenser om man inte är säker användare på nätet
Enkät för att göra jämförelser över tid
Kuratorn kan arbeta förebyggande med detta i alla klasser
Fråga om vanor i elevenkäten

År 6-9 kommer också träffas kring samma område men det blir den 6/2 kl. 10,00. Delar
av elevrådet deltar.
År F-3

Nu har vi varit på Klagshamnsskolan ett par veckor. Eleverna trivs och är glada över att
vara tillbaka. Dock behöver vi hjälpas åt att ta ansvar för parkeringen omkring skolan.
Tyvärr råder det ofta parkeringskaos på Borrebackevägen i samband med hämtning och
lämning av våra barn.
Om möjligt; gå eller cykla för att lämna era barn på morgonen så vi kan minska trafiken
omkring skolan. Parkering på trottoarer, mot trafikriktning eller dubbelparkering är
naturligtvis inte ok. Detta är för våra barns säkerhet. Nyligen blev en förälder påkörd i
samband med hämtning/lämning vid skolan. Det kunde gått betydligt värre än det gjorde.
År 4-9

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.
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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

2. Flyers till eleverna om aktiviteter på Sportlovet.

Under lovet finns det otroligt många roliga aktiviteter för barn och unga runt om i
hela Malmö och vi hoppas av hela vårt hjärta att ni vill hjälpa oss att dela ut den här
flyern i era skolor. Vi vet att barn och unga i Malmö vill göra mer på sin fritid än
vad de gör idag och vi har nu utvecklat Kul i Malmö för att nå ut till ännu fler barn
och unga. Föreningslivet och Malmö stads kultur- och fritidsverksamheter erbjuder
barn och unga prova på-aktiviteter, allt från idrott, pyssel och dans till spel, teater,
djur och natur. Alla aktiviteter är dessutom gratis!
Ni missar väl inte att påminna lärare och elever om att på http://kulimalmo.se/ så
finns det aktiviteter året om?
Tack för hjälpen!

