Program för Öppet Hus
och GotZam
på Klinteskolan kl 17-20.30 den 5 juni 2018
Nu är det dags igen och eleverna bjuder in till en välgörenhetskonsert mellan kl 19-20.30. I 17 år har
Klinteskolan stöttat barnhemmet ARTECO i Zambia. Projektet heter GotZam. Konserten har vi ihop med
Öppet Hus på skolan och varje år har vi ett tema. Året tema är att MÅ BRA. Besök oss och delta på våra
olika aktiviteter som eleverna erbjuder. Temat genomsyrar hela kvällen i olika utställningar, fysiska
aktiviteter, tipspromenader, fotoutställningar mm.
Årskurs 9 berättar om projektet GotZam i ett av klassrummen. Elevhälsan erbjuder workshops kring sociala
medier och sömn. Nytt för året är att vi bjudit in gäster från olika verksamheter. Vi kommer att ha en dropin workshop som representeras av Polisen, Ungdomsfokus, Fenix, Ungdomsgården KUFF, Fältassistenterna
m fl. Här kan ni ställa frågor och få information.
Försäljning kommer att finnas av korv, fika, slöjdalster från eleverna, lotter mm.
Alla intäkter går oavkortat till barnhemmet ARTECO.
Kom den 5 juni och Må Bra en stund med era barn, syskon, föräldrar, grannar och vänner
Ni är hjärtligt Välkomna att dela den här kvällen med oss
Hälsningar elever och personal på Klinteskolan

Jag mår bra när…
Förskoleklassen har en utställning inom temat Jag mår bra när…Ni kommer att träffa dom i korridorerna då de delar ut
hjärtan till er.
Plats: Förbi Torget vid expeditionen ner i korridoren.
Tid: kl 17-19

Kläders betydelse för att Må Bra
Årskurs 1 bjuder in till utställning med foton och teckningar om hur vi klär oss för att må bra.
Kom gärna och prata med eleverna på plats.
Plats: Torget utanför expeditionen
Tid: kl 17-19

Om kroppen - Tipsrunda
Årskurs 2 utmanar er i en tipsrunda. Kom och testa era kunskaper!

Plats: Start på Tipsrundan i åk 2 klassrum, längst ner i huvudkorridoren
Tid: kl 17-19

Det här mår jag bra av
Årskurs 3 visar en film på en musikal som klassen gjort. I klassrummet kan ni också se en utställning som handlar om hur vi
kan må bra.
Plats: Åk 3 klassrum, längst ner i huvudkorridoren
Tid: kl 17-19

Vad som får mig att må bra
Årskurs 4 har en väggutställning med temat ”Vad som får mig att må bra”.

Plats: Torget utanför expeditionen
Tid: kl 17-19

Lär dig Flossa!
Den blev en fluga efter ett amerikanskt TV-program och nu har den spridit sig som en löpeld bland barn och ungdomar.
Dansen heter Flossa. Utmana dig själv och låt årskurs 5 lära dig den nya danstrenden. Se även deras utställning på Torget.

Plats: Mitt på skolgården mellan byggnaderna. Följ musiken!
Tid: kl 17-19

Fysiska utmaningar
Årskurs 6A utmanar Dig i t.ex. jägarvila, step ups, pärk osv.

Plats: Bollplanen
Tid: kl 17-19

Hjärngympa
Efter att Du utmanat dig i jägarvila och pärk och blivit mästare på Flossa så kan Du vila kroppen en stund och istället
använda knoppen. Årskurs 6B erbjuder frågesport i sitt klassrum.

Plats: Årskurs 6B klassrum, sal 13
Tid: kl 17-19

Åk 7
Årskurs 7 ansvarar för försäljningen av fika på Caffis samt selfieväggen.

Tips om Studieteknik
När man pluggar är det viktigt att ha en fungerande studieteknik. Då är man effektiv och lär sig mer på kortare tid. Alla är vi
olika och olika tekniker och metoder fungerar därför bäst för var och en av oss. Det gäller att hitta sin stil och ha det klart
för sig vad som funkar bäst för just dig. Åk 8 elever visar olika tips hur man kan arbeta.
Plats: sal 12
Tid: kl 17-19 på ett rullande schema

Årskurs 9 berättar om varför vi har Öppet Hus och GotZam
Information och utställning om Barnhemmet Arteco i Zambia. 1995 grundades barnhemmet för föräldralösa och utsatta
barn i landet. Idag bor 88 barn på hemmet och barnhemmet driver en skola där drygt 365 barn upp till 12 år går. GotZam
stöder även 55 elever som flyttat från barnhemmet för att läsa vidare. Klinteskolan har samarbetat med Frälsningsarmén i
17 år för insamling av pengar till barnhemmet. Det huvudsakliga stödet för ARTECO kommer från Klinteskolan.
Plats: sal Redigeringsrummet
Tid: kl 17-19 rullande schema

Drop- in Workshops
Sociala medier
Sociala medier är samlingsnamn på kommunikationskanaler dvs olika sociala nätverk.
I den här workshopen träffar du elever i åk 8 och skolans kurator Julia. De berättar om
vilka olika appar, webbplatser och mötesplatser som många unga umgås i.

Exempel är Fortnite (online-spel), Snapchat, Instagram och Youtube.
I bakgrunden kommer det att spelas en 10 minuter film om grooming. Det kommer finnas en utställning om Nätkärlek som
åk 8 tagit fram. Tips och råd erbjuds och en quiz där eleverna har tagit fram frågor till Dig som vuxen för att kunna hänga
med i elevernas vardag på nätet.

Plats: sal 10, andra korridoren ner till höger
Tid: Drop-in

Vikten av sömn
Annika Pettersson, Klinteskolans skolsköterska, pratar om vikten av sömn. När vi sover återhämtar sig hjärnan och
kroppen. Har du fått för lite sömn tappar du lättare koncentrationen och blir lättare irriterad. Kroppen läker sig själv och
viktiga hormoner produceras i kroppen när du sover som gör att du mår bättre under dagtid. Kom och lyssna på Annika i
ett av kvällens viktigaste teman för att Må Bra!
Två stycken 15 minuters föreläsningspass erbjuds under kvällen.

Plats: Fyrkanten, ner i huvudkorridoren vänster sida efter Torget vid expeditionen
Tid: Pass 1 – kl 17.30
Pass 2 – kl 18.20

Samarbete för våra Barn och Ungdomar
Klinteskolan har fått möjligheten att bjuda in representanter från olika verksamheter vilka elever kan komma i kontakt
med både under skoltid och på fritiden. I en öppen workshop kan ni möta representanter från:
Polisen, Familjefokus, Fältfritidsledarna, Fenix, Ungdomsgården KUFF, Fritidsbanken, Socialpedagogerna, Elevhälsan och
personal från skolan.
Ni erbjuds att ställa frågor, se film, få information om verksamheternas aktiviteter och vad de olika verksamheterna har att
erbjuda när det gäller Våra Barn och Ungdomars välmående, hälsa och möjlighet till en bra fritid.

Plats: Månrummet, stora salen efter Torget vid expeditionen
Tid: Drop-in

Övriga aktiviteter
Varenda krona vi lyckas samla in under kvällen går oavkortat till barnhemmet Arteco.
- Försäljning av kaffe och bulle, korv och bröd, elevalster från textil- och träslöjden, lotter…..
- Hjälp Spirits (skolans kamratstödjare) att fylla vårt vänskapsträd med löv med tankar om vad som
är viktigt för att vi ska Må Bra. Ni träffar Spirits på Caffis
- Besök vår selfivägg i Caffis och ta en bild som minne av kvällen!

