Malmö stad

Klagshamns rektorsområde
Klagshamnsskolan och Strandskolan
VECKOBLAD v. 36 – 2017
Till elever
Veckans ordspråk: Gott exempel är den bäste läromästaren. Tyskt ordspråk
Hej!
Nu är skolarbetet igång på riktigt och våra skolor sjuder av liv och rörelse. Det är en fröjd att
möta alla fina elever på vår skola.
I dag, fredag, slutade en av våra uppskattade personer i skolrestauranger. Johan kommer vara
saknad och jag vet att han kommer sakna oss och framförallt eleverna. Ett stort tack till Johan för
hans fina arbete tillsammans med sina kollegor i skolköket. De har verkligen höjt nivån på vår
skolmat.
”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.
2. SkolIF,

veckobrev v.36 2017

Nästa onsdag, 6/9 drar skol-If igång igen med aktiviteter på onsdagar till en början. Ledarna
hämtar barnen på fritids som vanligt 14.30, aktiviteten är mellan 15.00- 16.00.
Eleverna i åk 4-6 tar sig ner som vanligt.
Toppen om ni kan meddela eleverna i åk.2-6 när ni har de i helklass. Vi lägger även ut i
veckobrevet. Vill man börja i Skol-If är det helt gratis och det är endast till att dyka upp 6/9 i
idrottshallen.
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3. Elevråd,

Dagordning år2-5 170828

1. Ordförande öppnar mötet
2. Närvaro
Alla närvarande
3. Föregående protokoll
4. Från ledningen
Val av ordförande Hanna 5b, vice ordförande Melker 5a
Val av sekreterare William 4b, vice sekreterare Casper 4c
Intresse av att delta i skolans Utbildningsråd? Uppgift; fungera som
bollplan till skolledningen i frågor som rör utbildningen/undervisningen
på skolan.
5. Från klassråden
Draperi till duscharna i idrottshallen önskas.
Elvira i 5a frågar Ulf om vi kan laga Kinagungan.
När kommer bubbelvattnet till matsalen?
Linda ordnar schema till Multiarenan och Kinagungan.
Viktigt att låta andras saker vara när man är i olika klassrum.
6. Ordförande avslutar mötet
Nästa möte 170925
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4. Elevråd år 6-9

Dagordning år 6-9
7. Ordförande öppnar mötet
8. Närvaro
Alla närvarande
9. Föregående protokoll
10.Från ledningen
Intresse av att delta i skolans Utbildningsråd?
Uppgift; fungera som bollplan till skolledningen i frågor som rör
utbildningen/undervisningen på skolan.
Elevrådet tar upp frågan på klassråden.
Syv rekrytering pågår.
Skoförbud i de nya byggnaderna. Skoställ kommer sättas upp.
11.Från klassråden
6b undrar när bubbelmaskinen kommer i matsalen. Svar: De
kommer snart. De ville också få tvål på toaletterna.
6a tycker att det är väldigt äckligt på toaletterna. Svar: Toaletterna
städas varje dag, för att det ska bli rent hela tiden måste alla ha eget
ansvar.
6c undrar om man får hyra matsalen till discon. Svar: Bara 9:orna får
hyra matsalen till discon.
8c vill ställa skorna i musiksalen istället för i matsalen när de har
musik, eftersom att det har förekommit stölder. Svar: Frågan ska
föras vidare.
9a undrar varför vi inte har idrottsdag med Pilbäcksskolan längre.
Svar: Pilbäcksskolan drog sig ur.
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§ 3 Organisation
Elevrådet ska vara organiserat med:
-

En ordförande 2-5 och en för 6-9

Rasmus Palmér

-

En sekreterare 2-5 och en för 6-9

Sara Modéer

-

Ett elevskyddsombud 6-9,

Michell Ahlbom 7b, Emma
Randerup 7b, Alice Holm 7c Vilma
Möller 8b, Maja Jarnlo 8b, Nils
Gärdsmark 9b, Gabriel Lidén 9a

-

Ledamöter

-

En vice ordförande för 6-9,

Hjördis Asgeirdottir

-

En vice sekreterare för 6-9

Ebbe Håkansson

6a

Lovisa Ohlin, Elin Skoglund

6b

Amelia Lundquist, Tova Thelander

6c

Felix Schlenkert, Erik Baker Moradi

7a

Hamza Abo Kara, Ingebjörg Svana Asgeirsdottir

7b

Sara Modéer, Ella Wellander

7c

Alice Holm, Damien Waychester

8a

Pontus Rosendahl, Tobias Drewke

8b

Maja Jarnlo, Vilma Möller

8c

Madeleine Almquist, Rines Arifi

9a

Rasmus Palmér, Gabriel Lidén

9b

Nils Gärdsmark, Hjördis Asgeirsdottir, Ebbe Håkansson

Nästa möte 170925
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5. Erbjudande från vår gamla elev Theodor Bucht att gå med i
programmeringsgäng,
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6. Föräldramöten,
INBJUDAN TILL FÖRÄLDRAMÖTE I KLAGSHAMNS REKTORSOMRÅDE
LÄSÅRET 2017/18

Föräldramöten under hösten,
•

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 (nya tider kommer i nästa
vecka)
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

