Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2015 – 2016
Januar
Riktig godt nytt år til elever og
foresatte!

onsdager, og er et tilbud til elevene i 2. – 4.
klasse.
I januar får vi ett besøk gjennom Den
kulturelle skolesekken, torsdag 14. januar. Det
er ei gruppe som er inspirert av indiansk
musikk som kommer på besøk.
Utviklingssamtalene mellom skole og heim
tar til før vinterferien. Egen informasjon
kommer om dette.
Vi starter planlegging av neste skoleår i januar,
og den anledning inviterer vi skolestarterne til
innskriving. I år vi dette være torsdag 4.
februar. Det vil bli sendt ut egen invitasjon i
god tid.

Håper alle har hatt ei fin julehøytid
sammen med venner og familie.
Vi går i gang med vårhalvåret og går ei lysere
tid i møte. Det vil bety at vi får masse energi
og positiv motivasjon til å gå løs på nye
læringsoppgaver.
Vi takker for samarbeidet og engasjementet
fra foresatte i høsthalvåret, og ser fram mot
godt samarbeid i vårhalvåret.
Takk også til alle andre som vi har hatt
samarbeid med i året som gikk.

Skolekoret under Fakkelmessa 17. desember

Vi ønsker også våre nye innflyttere velkommen
til Mosvik.
Skolens aktivitetsplan er lagt ut på
hjemmesiden under fanen Informasjon.
Aktivitetsplanen vil bli revidert fortløpende
ved enringer og tillegg.
Tiden fram mot vinterferien i uke 8, er
erfaringsmessig ei god arbeidsøkt i skolen. Det
vil derfor bli mye faglig fokus i dene perioden.
Kulturkompis kommer tilbake i uke 2, og blir til
og med uke 6. Kulturkompis kommer på
Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Vi ønsker å ha fokus på læringstrykket og
motivasjonen for læring blant våre elever.
Elevundersøkelsen viser gode skår på
læringsmiljø og trivsel med medelever og
ansatte. Vi har kontinuerlig fokus på
antimobbearbeid og godt skolemiljø. Også i år
har vi hatt tema Vennskap sammen med
barnehagen.
Så fokus videre må være å løfte motivasjon for
læring i elevgruppa. Dette er et fokusområde
for samarbeidet heim – skole.
Nyttårshilsen fra rektor
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