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Referat fra felles foreldremøte 25.09.12 – Mosvik skole
Antall som møtte: 39.
Sak 1. Rita ønsket velkommen og fortalte om oppstarten.
 Mellomtrinnet har vært på Storknuken
 61 elever fordelt på 1. – 7. klasse (småtrinn 29 elever, mellomtrinn 33 elever)
 14 ansatte på Mosvik skole
 13 barn på SFO
 6 pedagoger (4 kontaktlærere)
 4 fagarbeidere og en sekretær
 1 lærling
Sak 2. Fokusområder 2012-13 ved skolen
Prosjekt leseplan
koordinator: Ragnhild Vennes
Samarbeid med Sandvollan og Sakshaug.
Prosjekt vurdering for læring
koordiator Klara Vik Aarmo
Samarbeid med Røra og Indus.
Sak 3. Skolemiljø/klassemiljø
Dette er aktuelt hver dag, og det jobber for at det skal bli best mulig.
Skolen jobber med sosial kompetanse og samværsregler.
Det er mitt valg: øvelser i ulike sosiale settinger.
Går på turer.
Snakker om nettvett.
Mobbemanifestet: forplikter oss på å jobbe mot mobbing. Både foreldre og skole.
Oppfølging av orden og oppførsel inkl. fravær og forseintkomming.
Sak 4. Åpen skole 21.09.
Positivt, god stemning.
Mange kom innom.
Besøkende fikk omvisning av 6 elever.
Sak 5. Nettvett
Foreldre må veilede barna sine om hvordan de bør opptre på nettet.
Mange er på facebook før fylte 13 år, og da er det ekstra viktig å passe på.
Blir også tatt opp i klassene.
Viktig å snakke med barna om dette.
På nettvett.no ligger filmsnutter som foreldre kan se sammen med barna. Der ligger også
nettvettreglene.
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Sak 6. Høsten 2012
Info om skolen på hjemmesida.
Høstferie i uke 41.
Fridag 23. november.
Svømming starter opp i uke 42.
Lusa er vi kvitt!!
Innsamling av 60 kr. til adoptivbarnet vårt kan skje ganske snart. Blir påmint det på
ukeplanene.
Drikke på skolen. Skolen er ikke så glad i saft (både p.g.a. tannhelse og for mye sukker i
kroppen), vann på flaske er bra.
Sak 7. Fra SFO
Hvis du henter barnet diss ute på SFO, må du si fra om det til personalet inne.
Ref.: Ragnhild Vennes
Rett utskrift.

Eva Lassen
Sekretær
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