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I dette nummeret:

Storforeldremøte tirsdag 21. april 2015
Tirsdag 21. april ble arrangert klasseforeldremøter og
storforeldremøte på Mosvik
skole. Disse er omtalt i egen
artikkel.

risk undersøkelse blant alle
eleven i 1.—7. trinn. Det vil
si individuelle samtaler og
observasjoner i friminutt og
andre sosiale arenaer.

Tema for Storforeldremøtet
var ”Samarbeid heim—
skole”.

Elisabeth og Liv Paula ønsker å starte med kartleggingen fredag 5. juni.

Skole innledet Storforeldremøte med informasjon om
SOL( Systematisk Observasjon av Lesing), se informasjon s. 3
PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) ved Liv Paula
Iversen og Elisabeth Hammer innledet rundt det samarbeidet skolen har ønsket
seg angående skolemiljø.
Liv Paula og Elisabeth tilbudt seg å se på skolemiljøet ved Mosvik skole ved å
gjennomføre en sosiomet-

lem av FUG.
Fokus i foredraget var foreldrene sin viktige rolle i
elevenes opplæring, engasjement og støtte. Alle har
et ansvar for å engasjere seg
i skolen. Foreldrene har
ansvaret for egne oppdragelsen av egne barn, skolen
for opplæringen. Derfor er
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det viktig å engasjere seg.
Han var også innom ulike måter å organisere
aktiviteten i rådsorganene på.
FAU hadde invitert Leif
Røkke fra Steinkjer til å
holde innlegg om Heim—
skolesamarbeid. Røkke har
vært FAU-leder, leder i
Samarbeidsutvalg og med-

FAU og skolen ønsker
mer deltagelse på Foreldremøtene. Vi må da få
innspill på tema som
engasjerer. Men hva kan
vel engasjere mer enn
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Fridager i mai

 Fri fredag 1. mai
 Kristi Himmelfartsdag 14.
mai og fri fredag 15. mai

Rektor har ordet
Selv om været i april ikke
har vist seg fra sin beste
side, er det snart mai og
flaggdager. Norge har markert at det har gått 75 år
siden krigen kom til Norge,
og markeringen av at det er
70 år siden frigjøringen står
for tur 8. mai. Verden rundt

men også om kunnskap.
oss er preget av uro , krig,
flukt og menneskelige tragedier. Vi blir minnet om at
vi bor i et fredelig hjørne av
verden.

Derfor er det viktig å ta vare
på felles tradisjoner og markeringer, slik at vi får følelsen av å høre til.

Skole handler om læring på
mange plan, det handler om
engasjement og empati,

Jeg ønsker dere alle fine
vårdager i mai med alle de
feiringene og markeringene
dere skal delta på.

 2. pinsedag 25. mai
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Side 2

Arbeidet for et godt skolemiljø
Det er viktig å holde et fokus på godt og
trygt skolemiljø hele tida. Dette gjelder
både på og utenfor skolen.
Våre elever har gitt svært god tilbakemelding på Elevundersøkelsen, noe vi er
svært glad for. Men det betyr ikke at vi
kan senke skuldrene og slappe av. Vi må
fortsatt ha fokus på miljørettet arbeid i og
blant elevene.
Elevråd tok tidlig fatt på miljøarbeid dette
skoleåret, og har utformet regler for uteleken og laget noen enkle regler for
Vennskap i klassemiljøet.
Elevråd hadde felles lansering for alle elevene i fellessamling før jul.

”Det skal

en hel

landsby til for å
oppdra et barn”
Afrikansk ordtak

Vi som er voksne må løfte fram disse reglene for elevene med jevne mellomrom.
Vi må hjelpe barna å huske, for det er de
voksnes jobb.
Som foresatte har dere en viktig oppgave i
miljøarbeidet. Dere er forbilder og oppdragere av egne barn. Det dere sier og
gjør har veldig stor betydning. Omtalen
av andre barn, foreldre og lærere kommer lett for barnas ører. Det er viktig at vi
omtaler alle på en positiv måte.
Vi ønsker at alle voksne


Er oppmerksomme på alle, følger
med at alle er inkludert på alle arenaer



Følger med ungenes kommunikasjon på nett



Stoppe atferd som er hardhendt,
uansett om det bare er på ”tull”.



Framsnakker medelever, foreldre
og skole

Mosvik skole

Side 3

SOL = Systematisk Observasjon av Lesing
1—4 kl: Lære å lese

5—10 kl: Lese for å lære
SOL er et verktøy for å observere elevenes leseutvikling. Å lære elevene å lese,
er et av skolens viktigste
oppgaver. Mange kan bli
mye bedre lesere, derfor har
Inderøy kommune tatt i
bruk dette verktøyet.
I SOL er leseopplæringa på
mellomtrinn og ungdomstrinn, like viktig som den
første leseopplæringa. Leseutvikling fortsetter også

etter at elev har ”lært seg å
lese”.
SOL er et observasjonsverktøy. I tillegg er det en kunnskapsbank og et oppslagsverk for å kune ”tett hell”
hos enkelte elever. SOL gir
oversikt over hvor eleven
befinner seg i sin leseutvikling, og gir læreren bedre
forutsetning for å drive god
og tilpasset leseopplæring.
Alle elevene skal Soles kontinuerlig.
Lesing og skriving må læres,
og øving gjør mester.

Som forelder gjør du den
store forskjellen ved å lese
for og sammen med ditt
barn.
Forskning viser at de foresattes holdninger og interesser har svært stor betydning for elevene sitt læringsutbytte.
Derfor er det av stor betydning at dere leser for og
med egne barn, og gjennom
hele skoleløpet spør etter og
viser interesse for det de
gjør på skolen.

Informasjon
DUGNAD

HOPP FOR HJERTET

FAU vedtok på siste møtet,
torsdag 23. april at det skal
organiseres dugnad på skolen og barnehagen i vår.

Nasjonalforeningen for folkehelsen inviterer hvert år
elever over hele landet, 4.—
7. trinn, til å delta i aksjonen Hopp for hjertet.

Datoen er satt til onsdag 10.
juni.
Det kommer mer informasjon etter hvert. Men sett av
datoen.
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Hopp for hjertet
Førskoledager
Stiklestad
Kartleggingsprøver
Tine Stafett
Tahir-lekene
Namsskogan Familiepark
Villmarksleir
Idrettsdag

Her kan elevene delta i en
landsomfattende konkurranse, eller bare hoppe for
seg selv. Aksjonen varer fra

Klassekontakter og FAU 2015/16
På foreldremøtet tirsdag 21.
april ble det foretatt valg for
neste skoleår på de fleste
trinn. Her er de nye tillitsvalgte foreldrerepresentantene:
1 kl velger på førskoledagene i mai
2. kl: Mariann Staberg, FAU

2. kl Ihna Nyborg, kl. kontakt
3. kl: Kari Fjerstad, FAU
3. kl: Tina Berg, kl. kontakt

6. kl: Lene Hansen, FAU
6. kl: Laila Kilen, FAU
7. kl: Renate Svenning, FAU

kl: Maria Myrabakk, FAU

7. kl: Hilde T. Kjørsvik, kl.
kontakt

4. kl Ester Hamstad, kl. kontakt

Barnehagen velger representanter i mai

4.

5.kl: Ikke valgt

Inderoy Kommune

Mosvik skole
Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Mosvik skole ligger i hjertet av Trøndelag innerst i
Trondheimsfjorden. Du finner oss like før Skarnsundbrua og innløpet til Beitstadfjorden, langs fylkesvei
755. Mosvik er ei bygd i Inderøy kommune.

74124580

Skolen vår har 61 elever på 1.—7. trinn. Vi er en enhet
sammen med Mosvik barnehage.

Best - i lag

Vi flyttet inn i vår nye skole høsten 2014. Vi er stolte
av skolebygget og av alle elevene som går her.
Skolen og barnehagen ligger nær fjorden og skogen.
Vi har utallige muligheter for å drive aktiviteter ute i
naturen nær skolen og rundt i bygda.
Her er det trivelig å bo, og godt å vokse opp.
Alle er hjertelig velkommen til å besøke oss!

Se vår hjemmeside
www.inderoy.kommune.no

Aktuelt
AKTIVITETER:
Les Aktivitetsplan på
www.inderoy.kommune.no
Mosvik skole/informasjon

