Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan
VECKOBLAD v. 39 – 2017
Till elever
Veckans ordspråk: Den som gör gott för andra – gör gott mot sig själv. Den som gör ont
– gör det mot sig själv. Arabiskt ordspråk
Hej!
I torsdags kom delar av The Ark till Strandskolan och håller i en workshop för våra femmor.
Coolt!
Ett härligt citat från vår goda kollega Helena:

”Hej alla!
Jag vill bara dela med av den härliga stämning jag upplevde när ag var på fritids under
eftermiddagen. Det sprudlade av olika aktiviteter i huset med bland annat biljard, pingis och
skapande. Jag träffade barn som satt och pratade, läste i lugna rummet, byggde lego och
kapla. Jag träffade även de barnen som låg på golvet och skrattade. Med andra ord, glada
och nöjda barn. Vissa dagar har varit tuffa och slitiga, men ert hårda arbete ger resultat.
Bra jobbat alla!”
Jag kan bara instämma! Det gäller alla pedagoger i vårt rektorsområde som gör underverk
med våra elever varje vecka. Stort tack till er alla!
”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. Studiedagar onsdag 27/9 samt skolan slutar 13.45 på tisdag 26/9 och 17/10,
2. 17 oktober är det studiedag. Fritids är stängt denna dag. Om du är i behov av
tillsyn till ditt barn vänligen anmäl till Helena Havrup senast 2 oktober.
helena.havrup@malmo.se Eventuellt erbjuds fritids erbjuds på annan skola.

veckobrev v.39 2017

3. Föräldraföreningsmöte onsdag 27/9 kl. 18,30 på Strandskolan (separat inbjudan
till föräldrarepresentanterna kommer),
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År F-3


Protokoll från Förskoleklassernas första elevråd.
-Vi pratade om vad ett elevråd är och vad det innebär att vara
elevrådsrepresentant.
-Vi pratade om miljöarbetet ”Grön Flagg” som alla elever deltar i på
Klagshamnsskolan.
-Elevernas intryck efter skolstarten på Klagshamnsskolan: Allt är bra. Inte bra
att vara ute i ösregn. Fritids är roligt. Maten är bra. Allting är bra. Roligt att vara
ute. Allting är jätte bra. Pärla med små pärlor är roligt.



Föräldramöte för Förskoleklass
Välkommen på föräldramöte tisdagen 26 september, 18.30–20.00. Vi samlas i
matsalen på Klagshamnsskolan.



17 oktober är det studiedag. Fritids är stängt denna dag. Om du är i behov av
tillsyn till ditt barn vänligen anmäl till Helena Havrup.
helena.havrup@malmo.se
Eventuellt erbjuds fritids erbjuds på annan skola.
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4. Trafiken på Broskolan,

Till alla föräldrar på Broskolan!
Med anledningen av trafiksituationen vid Broskolan måste jag uppmana er alla att ta hänsyn
till alla barn som ska till och från skolan på morgnar och eftermiddagar.
Det är parkeringsförbud överallt i närheten av Broskolan utom på parkeringsplatsen som är
belägen på Terrasgatan. De parkeringsplatser som finns i anslutning till vändplatsen vid
matsalen är reserverade för personal och det krävs parkeringstillstånd för att parkera där.
Vändplatsen är för övrigt till för att skolbuss och varutransporter ska kunna komma till
skolan och därför är det förbjudet att parkera även där.
I år har vi två skolbussar som kommer till skolan där den ena stannar i vändplatsen och den
andra vid grinden längre upp på Bersågatan. Jag ber er föräldrar som parkerar längs
Bersågatan och är i vägen för skolbussen att parkera på parkeringsplatsen istället.
För att det ska bli ett flöde i trafiken ber jag er att köra in på Bersågatan, svänga in på
parkeringen på Terrasgatan och parkera där. Därefter sväng vänster från parkeringen in på
Terrasgatan igen och sedan vänster igen in på Verandagatan och sedan ut på
Klagshamnsvägen.
Om ni alla kör på detta sätt får vi trafiken att flyta i en cirkel och slipper möten där alla kör
åt olika håll med stopp och irritation som följd där ni äventyrar barnens säkerhet.

Med hopp om en säker trafiksituation för våra elever Rektor Tomislav Vivlund
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År 4-6
5. Finbesök i år 5,

Femmornas låt

Skapa musik tillsammans med Jepson och Jens Andersson från The Ark! Under en workshop
på två timmar är din klass med och gör en alldeles egen låt i en digital portabel studio som sätts
upp i ert klassrum.

Workshopen
Eleverna får möjlighet att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg och musikaliska begrepp
inom musikskapande. Tillsammans med eleverna inleder vi med att diskutera och visa på hur en låt är
uppbyggd, vad den kan förmedla för känslor och hur den kan skapas. Vi sätter låten i ett musikaliskt
och historiskt sammanhang samt diskuterar instrumentering. Därefter går vi igenom den tekniska
utrustningen vi har med oss. Efter introduktionen startar vi skapandeprocessen.

Eleverna får ta del av/ prova på:




Musikproduktion – Inspelning av akustiska ljud, lyssna på effekter som till exempel eko
och distortion, och spela in elektroniska ljud.
Textförfattande – Olika skapandemetoder och låttextanalys.
Sånginspelning - Gemensamt i grupp

Avslutningsvis sjunger vi in texten tillsammans och mixar ihop låten. Vi skickar låten som mp3, både en version med
sång och en längre instrumental version om ni vill jobba vidare med text.
Målet är att alla elever ska:








Få en inblick i hur en modern låt byggs upp och skapas.
Vara delaktiga i processen att skriva en låttext.
Med hjälp av digitala verktyg få möjlighet att utveckla sitt eget musikskapande, från idé till egen
musikproduktion.
Få intresse för eget skapande och väcka tankar kring att uttrycka sig.
Känna sig delaktiga i skapandeprocessen och våga ta initiativ.
Få möjlighet att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och
historiska sammanhang.
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År 7-9

Inbjudan till Gymnasieinformationsmöte
Till vårdnadshavare till elever i årskurs 9
på Strandskolan!
Informationen hålls av studie- och yrkesvägledare
Susanne von Rosen
Plats och tid:
onsdagen den 4 oktober 2017
kl. 18.00 – 20.00
Strandskolans matsal
Hjärtligt välkomna!
Pär Blondell, rektor
Klipp och lämna in lappen nedan till infoansvarig lärare senast fredagen den 29 september

Vi kommer på mötet. Vi är ____ som kommer.
Vi är tyvärr förhindrade att delta

_______________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift
__________________________________________
Elevens namn

_________
Klass
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