Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan
VECKOBLAD v. 35 – 2017
Till elever
Veckans ordspråk: Gott exempel är den bäste läromästaren. Tyskt ordspråk
Hej!
I veckan har vi haft föräldramöten för år 4-6 och år 1. Det har varit tidiga möten men det är
bara bra att vi får komma igång med verksamheten så tidigt som möjligt. Vi har en verksamhet
att vara stolt över.
”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 korridroerna
Pär
Rektor på Klagshamns skolområde
Allmän information
1. Bussarna mellan Strandskolan och Broskolan, Bussturen mellan Broskolan

och Strandskolan tar endast 5-7 min. Det innebär att ska du hämta ditt
barn på Strandskolan anländer bussen ca 16.05 och 16.35.

veckobrev v.35 2017

2. Måndag 28/8, Elevråd år 2-5 och 6-9,
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3. Möteplats Klagshamn,

Mötesplatsen på Klagshamn arbetar med ungdomar i åldern 12-19 år och arbetar för att
ungdomar ska få en meningsfull fritid.
Mötesplatsen samarbetar med Malmö stads olika förvaltningar, skolor, föreningsliv och
andra mötesplatser/fritidsgårdar.
Dagtid på skolan: Mötesplatsen har ibland personal på dagtid i skolan där projekt och
gruppverksamheter planeras och genomförs. Här ingår samverkan med andra aktörer,
områdesutveckling, projekt samt planering.
Den öppna verksamheten på kvällstid: Varje onsdagkväll är den öppna verksamheten
på mötesplatsen öppen. Hit kommer unga för att bland annat:
a) Träffa andra ungdomar och vuxna
b) Nyttja lokalens befintliga utbud (pingis, biljard mm)
c) Hitta på något att göra
Gruppverksamhet på dag- och kvällstid (hallverksamhet räknas också hit): Unga
som har organiserat sig och vill utöva sitt intresseområde eller hitta ett nytt. Det kan vara
”prova på” verksamhet, studiecirklar, författarkurser, musikproduktion mm.
Större arrangemang och projekt: Unga som står som projektledare med coachning av
mötesplatsen. Det kan även vara mötesplatsen tillsammans med andra aktörer som driver
projekt och workshop som gynnar och har fokus på unga och deras intressen.

Från och med vecka 34 kommer två fritidsassistenter att vara på mötesplatsen i
Klagshamn. På mötesplatsen kan man som ungdom komma och skapa egna
aktivitetsgrupper eller bara komma och umgås med andra ungdomar.
Mötesplatsen på Klagshamn kommer att ha öppet på onsdagar kl. 17:00-21:00 och
varannan tisdag på jämna veckor 17:00-21:00.
Ansvariga för mötesplatsen är:
Mathilda Malmborn Tel. 0708255794
Mohamed Houssin Tel. 0733342947
Med vänlig hälsning,
Mathilda Malmborn
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4. Föräldramöten,
INBJUDAN TILL FÖRÄLDRAMÖTE I KLAGSHAMNS REKTORSOMRÅDE
LÄSÅRET 2017/18

Föräldramöten under hösten,
•
•

Måndag 28 augusti år 2-3 18.30 Strandskolan
Måndag 4 september år 7-9 18.30 Strandskolan

Årskurs 2-9 börjar med en gemensam information i matsalen för att
sedan samlas för föräldramöte i respektive klassrum.

”På Klagshamns rektorsområde ska elever, personal och föräldrar känna stolthet över sin skola.
Ledorden kunskap, glädje, trygghet och självständigt och kreativt tänkande ska genomsyra
verksamheten. Vi förutsätter en öppen kommunikation och goda relationer i möten med elever,
personal och föräldrar.”

Hjärtligt välkomna!
Personalen på Klagshamns rektorsområde
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Busslista 2017/2018
Måndag
Från Strandskolan
8,10 - Pilsbäcksskolan
8,15 – Pileby/Gessievägen

13,10
14,20
15,10

Tisdag
7,40 - Pilbäcksskolan
7,50 – Pileby/Gessievägen
8,50 - Pilbäcksskolan

13,40
14,45
15,35

Onsdag
7.40 - Pilbäcksskolan
7,50 – Pileby/Gessievägen

13,20
14,30

Torsdag
7.40 - Pilbäcksskolan
7,50 – Pileby/Gessievägen

13,40
14,45
15,40

Fredag
7,40 - Pilbäcksskolan
7,50 – Pileby/Gessievägen
9,20 - Pilbäcksskolan
20170814

13,10
14,10

