Referat møte i Mosvik FAU
Tidspunkt: 06.03.14 kl. 18.00-20.00
Sted: Personalrommet Mosvik skole
Tilstede: Inger Merethe Oldervik, Sture Stakset, Berit Irene Ørsjødal, Renate Svenning, Erik Tangstad,
Roger Melting, Maria Rønning, Rita G. Aarnes, Toril Alstad Damås.
Ikke møtt: Bente Fossum
Saker til behandling:
Sak 6/14

Godkjenning av innkalling og sakliste.
Ingen merknader, bortsett fra at sak 9/14 og 10/14 bytter plass.

Sak 7/14

Informasjon fra barnehage og skole
•

Skolefotografering.
Henvendelse fra FOVEA. Årlig fotografering. Positive erfaringer fra i fjor.

•

Barnehagen er sommerstengt fra uke 28. Siste dag før ferien er torsdag 3. juli

•

Arbeid med leseopplæringsplan. En grunnskisse med plan for hele kommunen.
Målet er å utarbeide felles læreprinsipp for lesing på alle skoler i kommunen,
uavhengig av læreverk.

•

Arbeid med felles mal for hele kommunen gjeldende overgangen fra barnehage
til skole. Styrer i Mosvik Barnehage og styrer i Kribelin Barnehage har ansvaret for
dette arbeidet.

•

Informasjon gjeldende rovdyr i Lierne. Opplegg for elever fra 5. – 7.klasse.
Utfordringa sendes videre til klassekontakter i klassene på mellomtrinnet og
foreldrene i disse klassene.
Positive erfaringer fra tidligere år.

Sak 8/14

•

På tross av en snøfattig vinter har ungene vært kreative i leken. Alle ser nå fram
til å flytte inn på nyskolen.

•

Barnehagens dag 18.mars. Tema: Demokrati og barns medvirkning. Arrangeres/
markeres med besteforeldre-/ oldeforeldredag . Salg av kaffe og noe å bite i.
Inntektene av salget er tenkt til en veldedig organisasjon eks. Streetlight.

Saker FAU
•

Spørsmål rundt telefonrutiner på skolen. Flere opplever at det er vanskelig å få
kontakt. Eva Lassen er tilstede på skolen 2 dager i uka, Rita har som regel telefon

på seg, men ved rektors fravær og lærere i undervisning kan det derfor enkelte
dager være utfordrende å få kontakt. Rita ser på dette.
•

Svømmeopplæring
Henvendelse fra foreldre om elevene får nok timer med svømming i og med at
det har vært åpent fra februar.
Rektor Aarnes kan fortelle at elevene på Mosvik skole får tilstrekkelig med
svømmeopplæring. Kravet/ målet er at elevene skal være svømmedyktige i løpet
av 4.klasse.

•

Skolefruktordning på nett?
Blandede erfaringer gjeldende lignende typen fruktordninger fra tida da Msvik
skole var en 1.-10. skole
Ordningene som enkelte klasser (1.-3.klasse) har i dag fungerer bra .

•

IKFU:
Storforeldremøte Inderøy 1.april.
Tema: ”Hvordan vi alle kan være den Ene”

•

Forslag om innkjøp av ”ropert” (megafon) til større arrangement i skoleregi for
raskere å samle barn/ voksne og gi nødvendige beskjeder.
Mosvik Idrettslag har ”ropert” og mulighet for å låne.
Roger tar ansvar for dette.

•

Sak 9/14

Aktuelt å søke om midler fra kommunen og ” Stedsutvikling Mosvik Sentrum” for
innkjøp av benker i skolegården.

Foreldremøte og årsmøte Mosvik skole 26.mars.
Satte tema og forslag til tema:
•

Skolemiljø med erfaringer fra andre skoler i kommunen eller i nabokommuner.
Positivt med utveksling av ressurser/ kompetanse mellom skolene.

•

Generell informasjon.

•

Årsmelding ved Berit.

•

Valgordning, - presentasjon av neste års klassekontakter.

•

Regnskap og budsjett.

•

Nettbruk – felles kjøreregler i bruk av sosiale medier.

•

Leggetid? Skolen opplever enkelte utfordringer med uopplagte barn.

7.klasse har ansvaret for salg av kaffe og brød denne kvelden.

Ref. Erik Tangstad

