Referat fra klassemøte 1. og 2.klasse 21.april 2015
Tilstede:
Rita, Bjørn, Bodil, Mariann, Ihna, Renate, Tesa, Inger Merete, Trond, Ove, Maria, Tormod og Kari
Ettersom Ann Kristin er sykmeldt, orienterte Rita om bla. vikar, kartleggingsprøver, organisering av
skolehverdagen osv.
Kari informerte om diverse klassesaker:
•
Klassen har konto i Grong Sparebank. Ny klassekontakt overtar denne kontoen, og kontoen
følger klassen frem til 7.klasse.
•
Vi hadde en sosial sammenkomst i fjor høst. Vi planlegger ikke nytt treff nå i vår, men
venter til høsten.
•
Vi har ansvar for lekene på 17.mai. 7.klasse har invitert til informasjon- og
planleggingsmøte for 17.mai, den 26.april kl. 18.00 på skolekjøkkenet. Alle oppfordres til å møte
her, og komme med innspill på hvordan vi kan få ei fin feiring av nasjonaldagen. Vi må alle bidra.
•
Vi oppfordrer alle til å følge med på klassen(e)s facebook-side, da alt av informasjon legges
her, og ikke på mail.
•
Fruktordningen avsluttes etter 2.klasse. Fra høsten sender vi med frukt til vårt eget barn.
Dette er en konsekvens av at ikke alle husker å levere frukt på «si» uke, og av at frukta ikke blir
utlevert til elevene hver dag.
•
Ny klassekontakt for 2.klasse er Tina Berg, Kari går over i FAU.
•
Vi oppfordrer alle foreldre til å ta ansvaret det medfølger å ha barn i skolen, og rullere på
felles oppgaver – uansett type, slik at det ikke er de samme foreldrene som stiller opp hver gang.
Dette blir det også et bedre klassemiljø av!
Etter klassemøtet var over, ble det storforeldremøte.
•
Her informerte Rita først, før Elisabeth og Anne Paula fra PPTjenesten orienterte om
miljøarbeid ved Mosvik skole. Skolen tok kontakt med PPT i oktober 2014, og hadde møte med
PPT i november 2014 ang. skolemiljø.
Mosvik Skole er nå med i et miljøarbeidprosjekt, der PPT naturlig nok skal undersøke hvordan
miljøet på Mosvik skole er. Vi foreldre skal holdes løpende orientert, også om resultat.
•
Informasjon fra skolen om Systematisk observasjon av Lesing. Alle skoler i Inderøy
kommune er med i et prosjekt om Systematisk observasjon av Lesing hos elevene. Ragnhild og
Klara orienterte, og viste blant annet en fin film om hvordan en kan lese leseleksa med barnet sitt.
Gode råd og tips fulgte med i filmen.
Det fins også fine apper for lesing som skolen anbefaler. Navnene på disse manglet, så disse
etterspørres skolen.
•
Kveldens hovedtema var samarbeid heim-skole. Leif Røkke fra Steinkjer kommune kom og
orienterte hvordan de gjorde dette samarbeidet i Steinkjer kommune.

Kari

