Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan

VECKOBLAD v. 49 – 2017
Till elever
Veckans ordspråk: Häng aldrig allt du äger på samma krok. Ryskt ordspråk
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. Kom ihåg att ta tillvara på stämning och mys som också råder i denna
tid.
På måndag kommer vi ha vår första adventskoncert på Strandskolan. Kom gärna in i musiksalen
under lunchtid för lite avkopplande musik från våra fantastiska elever.
På torsdag har vi öppet hus på Strandskolans fritidshem. Varmt välkomna!
Cecilia Kjellberg vår trogna skolsköterska som gjort stora insatser för barn och unga i
Klagshamn under nio långa år kommer ha sin sista dag på Klagshamns rektorsområde
måndagen den 4 december. Vi vill alla såväl föräldrar, barn och personal rikta ett stort innerligt
tack och lycka till. Cecilia kommer vara saknad av oss alla men är såklart alltid välkommen
tillbaka på en fika i vårt elevcafé.
”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. 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”

2. Välkommen på Öppet Hus! Strandskolans fritidshem välkomnar till öppet hus
veckobrev v.49 2017

torsdagen 7 december 15.00-17.00. Olika fritidsaktiviteter kommer att vara igång
under eftermiddagen.

3. Code 4 all, Vi har gått in i ett europeiskt projekt som handlar om
programmering. Hemsidan för arbetet är www.code4allproject.wixsite.com
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År F-3
1. Klagshamnsskolan
Nu börjar renoveringen av Klagshamnsskolan gå mot sitt slut. Tidsplanen håller
och vi planerar återflytt för årskurs 1 under december månad. Från och med
måndagen 18 januari lämnar du ditt barn på Klagshamnsskolan.
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 4-6
V. 49 kommer åk 6 att simtestas inför deras första terminsbetyg. I kursplanen i ämnet idrott och
hälsa står det "eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge."
Schemat för simningen:
Tisdag 5/12 - gäller 6C
Bussen från Strandskolan går 09:15
Bussen från Vanningen i Vellinge går 11:45
Eleverna äter lunch lite senare, så fort de kommer tillbaka till skolan (ca 12:00).
Torsdag 7/12 - gäller 6A + 6B
Bussen från Strandskolan går 11:15
Bussen från Vanningen går 13:45 (tillbaka ca 14:00) Eleverna äter lunch 10:45
6A missar HKK 7/12
6B missar SV i 30 min och HI och SH 7/12
6C börjar som vanligt med HKK 5/12 och går lite tidigare från lektionen
OBS!
5/12 kommer även alla nya elever som går i 7A, 7C, 8A och 8B att simtestas.
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Elevråd 6-9

Dagordning

1. Ordförande öppnar mötet
2. Närvaro
6a: Lovisa och Elin
6b: Tova och Amelia
6c: Felix och Erik
7a:
7b: Sara och Ella
7c:
8a:
8b: Vilma och Maja
8c: Ella och Anton
9a: Rasmus och Gabriel
9b: Nils
Alla närvarande
3. Föregående protokoll

2017-11-27
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Ta upp attitydundersökning. Tar upp nästa möte.
Ta upp arbetsmiljöutbildning.
- Utrymningsplatsen är för trång
- Smutsigt på toaletter
Ta upp elevhearing
Förslag att lägga in vad man jobbat med under dagen i classroom. Bra för de som varit
sjuka eller borta.
4. 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.
5. Från klassråden
6a: Fattas toapapper och tvål i b-korridoren.
6b: Ingen tvål på toaletterna.
6c: Undrar om önskematen kan komma tillbaka.
8b: Önskar en tid på multiarenan.
9b: Återsamlingsplatsen, tas på skyddsronden.
6. Ordförande avslutar mötet
Nästa möte 180116 kl 10

