Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan

VECKOBLAD v. 50 – 2017
Till elever
Veckans ordspråk: Häng aldrig allt du äger på samma krok. Ryskt ordspråk
Hej!
Vilken härlig adventskonsert vi hade i måndags! Denna vecka följer vi upp med våra ljuvliga
luciatåg. 8.00 går det första tåget med våra elever i år 2 som lussar för föräldrarna. Därefter blir
det luciatåg kl. 9.00 för år F-3 och runt kl. 10.00 för våra 4-9 elever. Luciatågen kommer gå i
idrottshallen denna gång. Vi får se om tomten eller tomtmorsorna kommer i år!
Vi hälsar Sanja hjärtligt välkommen till vårt rektorsområde. Sanja kommer arbeta som studieoch yrkesvägledare på måndagar och tisdagar. Ett varmt välkommen från oss alla.
I torsdags hade vi fritidshemmets dag på Strandskolan. Samma succé som vanligt! Tack till all
personal som gör fritids till vad det är! Toppen!
På måndag har vi code hour på skolan. Då kommer samtliga elever programmera under en
timme. Detta är en del i vårt europaprojekt och även en försmak på den nya läroplanen där
programmering kommer ingå som en del.
”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

veckobrev v.50 2017

Allmän information

Elevråd 2017-12-04
Dagordning
1. Ordförande öppnar mötet
2. Närvaro
3a och 3b är frånvarande
3. Föregående protokoll
4. Från ledningen
Hanna, skolans kurator, visar och går igenom trivselenkäten som
gjordes i år2-5 under vecka 43. Vi har höga resultat på trygghet
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och trivsel. Elevrådet får frågan ”Vad är det som gör att vi trivs på
Strandskolan?” Svaren är:
kompisar, finns alltid någon att prata med, bra och snäll personal,
personalen hjälper oss och löser problem, det är bra att våra
syskon finns på skolan.
På frågan ”Vad kan vi göra för att det ska bli ännu bättre på
skolan?” svarar elevrådet:
Ingenting det är redan bra, gummimatta på multiarenan, att alla elever
hjälper till direkt om någon slår sig/får ont, fräschare toaletter, lägre
ljudnivå i klassen, ha en rolig snurra på skolgården, maten kan bli bättre,
prata mer om likabehandlingsplanen, att personalen sprider ut sig ännu
mer på skolgården under rasterna.
5. Från klassråden
Vad kan vi göra för att stölderna i idrottshallen? Idrottslärarna
låser alla dörrar nu och detta har minskat stölderna. Elevrådet ger
förslag att inte låta elever gå in och dricka vatten i
omklädningsrummen på lektionstid, att alla låser sina cyklar, att
eleverna inte tar med telefonerna till idrotten/skolan.
Matråd blir måndagen den 11/12 i matsalen.
6. Ordförande avslutar mötet
Nästa möte blir i januari. Datum inte beslutat än.
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. 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
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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

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 december 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

