Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2014 – 2015
Januar
dere som er foresatte og
fritidsaktivitører. Sammen kan vi gjøre
en forskjell.

Riktig godt nytt år til
foresatt og elever!

Så er vi godt i gang i 2015, sola har
snudd og det går mot lysere tider. Og
vi har en fin arbeidsøkt foran oss på
skolen.
Vil også få benytte anledningen til å
takke alle som bidro til en fin
markering «Vi sier NEI til mobbing»
under årets Fakkeltog til kirka og
fakkelmessa, torsdag 18. desember.

Skolene i Inderøy innfører SOL
(Systematisk Observasjon av Lesing)
som et kartleggingsverktøy i
leseopplæringa i løpet av 2015. Nå er
vi midt inne i skoleringa av de ansatte.
Det vil komme brosjyre og informasjon
til heimene om dette før vinterferien.
SOL blir også tema på foreldremøtet i
mars.
Skolens Aktivitetsplan for våren
2015 ligger under informasjon på
hjemmesiden.

Det er et mål at 2015 skal bli et år
hvor alle våre elever skal ha det godt
på skolen og i fritida. Det er noe alle vi
voksne i miljøet rundt elevene må
bidra til. Fokus på arbeidet med godt
og trygt skolemiljø og fritidsmiljø skal
fortsette i hele kommunen også i
2015.

Tida fram mot vinterferien i uke 8, er
ei god arbeidsøkt. Det blir derfor mye
faglig fokus i denne perioden.

Derfor er det en god inngang til 2015
at våre elever på mellomtrinnet svarer
at det er et trygt skolemiljø ved Mosvik
skole. Elevundersøkelsen viser gode
skår i svært positiv retning på trygt
skolemiljø. Vi kommer tilbake til
resultatene fra elevundersøkelsen
utover våren.

Utviklingssamtalene med foreldre og
elever tar til før vinterferien. Det
kommer egen informasjon om dette.

Det viktigste vi gjør som voksne er å
være synlige og tilstede på en positiv
måte. Vi har et stort ansvar som
forbilder, - vi som er voksne i
barnehage og skole, og ikke minst
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I tillegg kommer Kulturskolen med
«Musikkteater» gjennom kulturkompis
for 2. – 4. kl i 5 uker. Vi kommer til å
ta en halv utedag i januar/februar.

I januar starter også planlegging for
neste skoleår, og i den anledning
inviteres skolestarterne høsten 2015
til innskriving sammen med sine
foreldre. I år vil det skje onsdag 4.
februar.
Nyttårshilsen fra
Rita Gjestad Aarnes/rektor Mosvik
skole
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