Referat: Foreldremøte 6. og 7.trinn

21.04.2015

Tilstede: Ivar, Bente, Nina, Mariann, Erik, Linn Hege, Nyfrid, Ragnar, Heidi
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Sak 1: Info








Felles Lunsj: Det har vært et mål å ha felles lunsj for hele skolen 2x pr halvår. Dette er med på å
fremme miljøet blandt elevene på tvers av klassene. Det har ikke vært gjennomført felles lunsj etter
jul, men det vil bli gjennomført 7. mai. Her er det 6. og 7. trinn som har ansvar. Skolen skal prøve å få
gjennomført dette gang til før sommerferien.
Vårens hyggekveld: Mandag 22. juni er datoen for vårens hyggekveld. Dette vil bli en slags avslutning
på skoleåret da siste skoledag er tirsdag 23. juni. Dette skal foregå på Jækta. Her vil det også bli mulighet for grilling. Det vil bli underholdning fra alle trinnene. Dette vil bli skolens prosjekt fremover
mot hyggekvelden.
Tur: 6. og 7. klasse er meldt på overnattingstur til Lierne Nasjonalsenter (Muru) onsdag 20.-21. juni.
Da blir det bjørnesafari og overnatting i lavvo. Kan være greit å vite at det er dårlig mobildekning og
svensk telefonoperatør (Telia), men det åpnes likevel for at elevene kan ta med mobil for billedtaking.
En person fra nasjonalsenteret er med klassen sammen med lærer på opplegg og overnatting. Utstyrsliste og informasjon om hvordan skolen har bestemt å gjøre det ang mat, da man må ta med mat selv,
kommer når turen nærmer seg.
7.klassetur: 11.-14. juni er det avslutningstur med 7. klasse til Leksand

Sak 2 Eventuelt:








Prøvetentamen: dato ikke fastsatt
Disco for 7. klasse: 29. mai arrangeres disco for 7. trinn. Invitasjon blir sendt til Rita som videresender dette til de øvrige 7.klasser i kommunen.
Overgang barneskole-ungsomskole: Det har vært to fra ungdomsskolen og samlet navn og info om
elevene (7.trinn). Ivar forstod det slik at det skulle komme ut info fra ungdomskolen i slutten av mai.
Slik han forstod det, så det ikke ut som at gruppa fra Mosvik skulle deles i ulike klasser. Han har anbefalt at hvis de må dele, så del i gutter og jenter. Om noen av foreldrene har kommentarer til hvordan
klasseinndelingene på ungdomskolen blir, så gi tilbakemelding til ungdomskolen (da barneskolene
ikke har noe med inndelingen å gjøre).
Klassemiljø: Ellers informerte Ivar om at 6.trinn har fått en ny gutt i klassen (Patric) og at miljøet
blant barna oppleves godt. Som lærer oppleves ikke noen utfordringer sett bort fra normale utfordringer. Han informerte om at det ikke er klart hvem som blir kontaktlærer til neste års 7. klasse.
Innsparing: Til høsten har kommunestyret bestemt at det blir mindre lærere på blant annet Mosvik
skole da det skal spares inn 7 millioner i skolesektoren frem til 2017.

Sak 3 Valg



FAU: Renate
Klassekontakt: Tesa (Også vara i FAU)

