Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan

VECKOBLAD v. 48 – 2017
Till elever
Veckans ordspråk: Om en människa kan visa så mycket hat, tänk hur mycket kärlek vi
alla kan visa tillsammans. Stine Renate Håheims, överlevare från Utöya
Hej!
Vi går nu in i decembermånad och vi är mitt uppe i massor med skolarbete. Det är fantastiskt att
se all aktivitet på skolan.
”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. Elevrådsmöte år2-5 171113

Ordförande öppnar mötet
Närvaro
2b, 3a, 3c, 3d, 4b och 5c är frånvarande
Föregående protokoll
Blandat behov i klasserna. Inväntar förslag från biblioteksrådet.
Besticken finns numer efter salladsbuffén i matsalen.
Från ledningen
Från klassråden
Vi önskar matråd snart, Linda påminner Pär. Tandpetare önskas,
frågan skickas vidare till matrådet.
Ordförande avslutar mötet
Nästa möte 171204
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2. Info från skolrestauranger, För de elever som är i behov av specialkost behöver

Skolrestauranger få in ett kostintyg samt ifylld blankett för anmälan av
specialkost. Kostintyget är giltigt hela skolgången om det i intyget inte anges ett
slutdatum. Mer information om det här hittar du på www.malmo.se/skolmat
under fliken ”specialkost”.
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3. Code 4 all, Vi har gått in i ett europeiskt projekt som handlar om
programmering. Hemsidan för arbetet är www.code4allproject.wixsite.com
4. Föräldraföreningsmöte onsdag 29 november på Strandskolan kl. 18.30

5. Uppfräschning av matsal på Strandskolan,

Under lovet har vi haft möjlighet till storstädning och inköp av diverse för att göra
vår arbetsmiljö trevlig och mysig. Viktigt att vi hjälps åt att hålla ordning och
påminner alla elever om vikten av att vara rädda om vår arbetsmiljö.

År F-3
1. 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 4-6

