Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan

VECKOBLAD v. 2 – 2018
Till elever
Hej!
Välkomna tillbaka och tack för en jättefin julavslutning! Det är helt underbart att få gå på
julledighet efter så fina sångupplevelser som det bjöds på i Tygelsjö kyrka. I Klagshamn var det
också jättetrevligt med massor av julsång och även en del dans. Det är härligt att vi kan blanda
oss från de minsta till de största med respekt och hänsyn till varandra. Vi är en fantastisk skola
på många vis och det gav vi verkligen uttryck för på julavslutningsdagen. Tack till oss alla!
Efter jullovet börjar lite nya elever och personal hos oss. De hälsas extra välkomna tillbaka efter
juluppehållet.
”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. Ny personal,
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3. 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

4.

Elevråd

Dagordning

2017-12-19

1. Ordförande öppnar mötet
2. Närvaro
6a:
6b:
6c:
7a: Ingibjörg och Hamza
7b: Sara och Ella
7c: Alice och Damien
8a: Saga, Jennifer och Filippa
8b: Vilma och Maja
8c: Ella och Anton
9a:
9b: Nils
Alla närvarande
3. Föregående protokoll
Ta upp attitydundersökning. Tar upp nästa möte.
4. Attitydundersökning
- Trivselenkät
- Vad kan vi göra för att minska stressen? Mer tid för uppgifter i
skolan, mer samarbete mellan lärare så att prov inte läggs på samma
vecka, längre pauser mellan och under lektioner, inga uppgifter
under loven, mer studietid.
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- Vad kan vi göra för att minska kränkningarna? Skratta inte bort
kränkningar, börja i tidig ålder att sätta stränga gränser, lärare måste
ta de på allvar, våga säga till, normalisera det, till exempel
homosexualitet, folk använder till exempel ordet bög som svordom,
vilket inte är ok.
Från ledningen
- Studieyrkesvägledare anställd för att hjälpa först och främst 9:orna.
Börjar torsdag den 30 November.
- Två nya skolsköterskor kommer efter jullovet. Liv och Sara. Ena på
heltid och andra på halvtid.
- Kristoffer kommer tillbaka efter lovet.
- Diana kommer att sluta, en kille som heter Fredrik kommer att
ersätta henne.
5. Från klassråden
6. Ordförande avslutar mötet
Nästa möte
5. 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.
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År F-3
1. Klagshamnsskolan

På grund av att slutbesiktningen ännu inte är färdig blir tyvärr flytten tillbaka till
Klagshamnsskolan uppskjuten. Vi blir kvar på Broskolan till och med 22 december.
Som tidigare planerat kommer fritids att vara på Strandskolan mellan jul och nyår.
Vecka 1 kommer Fritids att vara tillsammans med F-klass i låga byggnaden på
Klagshamnsskolan. 9 januari är det planerat att vi får tillgång till Klagshamnsskolan
igen.
2. Fritids är stängt studiedagen den 8 januari, 8 januari är det studiedag. Fritids är
stängt denna dag. Om du är i behov av tillsyn till ditt barn, vänligen anmäl till
Helena Havrup senast 30 november. helena.havrup@malmo.se
Eventuellt erbjuds fritids erbjuds på annan skola.
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

