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Så er vi inne i den siste måneden før
sommerferien. Som alle tidligere år, er det
et høyt aktivitetsnivå de siste ukene før
skoleslutt.
I mai ble det forsøkt å lage en ny mal for
månedsplanen, denne var tenkt videreført.
Det er litt utfordringer med malen, så for å
få ut informasjonen i tiden, velger vi å
bruke den opprinnelige malen foreløpig.

Fredag 5.06. kommer Elisabeth og Liv
Paula fra PPT for å foreta en
skolemiljøkartlegging blant elevene.
Uke 24(8. – 12.06.) blir det kanodag for
mellomtrinnet på Vikavatnet, tirsdag 9.
juni.
2. klasse skal på besøk på Vennes onsdag
10. juni.
7. klasse reiser på klassetur 11. og 12.06.
Uke 25(15. – 19.06) er det Fiskedag for
småtrinnet i Gåstjønna, mandag 15. juni.
Mellomtrinnet skal ha felleslunsj samme
dag.
Tirsdag og onsdag i uke 25 er det
fellesøvinger før forestilling med årets
prosjekt.

Aktiviteter i juni:
Mandag 1. juni – Fotografering av alle
klassene samt skolestarterne til høsten.
Fotograf er som tidligere år, Fovea. Og det
kommer minikatalog som tidligere år.
Uke 23(1. – 5.06) er det også
prøvetentamen for 7. klasse og
kartleggingsprøver for de øvrige klassene
som ikke har gjort det ferdig.
Tirsdag 02.06. går 1. – 3. kl skoletur
Mosvik mot post 22.
Torsdag 4.06. skal 4. – 7. klasse gå
skoletur Mosvik i Inderøyturer, post 22.

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Prosjektkveld/sommeravslutning på
Museet, torsdag 18. juni. Tema er «Flo og
fjære i friluftslivets år», kl 18 – 20.
FAU/klassekontakter står for salg av
grillmat og drikke.
Fredag 19. juni, den tradisjonelle
sykkeldagen for mellomtrinnet.
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Uke 26(22. – 23.06)
Mandag 22.juni – ryddedag med
innlevering av bøker.
Tirsdag 23. juni, siste skoledag. Avslutning
gruppevis. Skolen slutter til mat. Se
kjørerute siste dag.
Onsdag 24. juni
Planleggingsdag personalet i skolen
Frist søknad SFO(skolefritidsordninga)
Husk å søke SFO for neste skoleår innen
fristen

1. juni.
Søknadskjema finnes på kommunens
hjemme-side. Husk at det må søkes for hvert
skoleår.

Informasjon
Revidert læreplan i kroppsøving
Endring i kompetansemålene i 4., 7. og 10.
årstrinn. Definisjonen på
svømmedyktighet er lagt som
kompetansemål etter 4. årstrinn:
«Vere svømmedyktig ved å falle uti djupt
vatn, symje 100 meter på magen, og
undervegs dykke ned og hente ein
gjenstand med hendene, stoppe og kvile i
3 minutt(imens flyte på magen, orientere
seg, rulle over, flyte på rygg); så svømme
100 meter på rygg og ta seg opp på land.»
DUGNAD
FAU arrangerer dugnad på skolen og i
barnehagen, torsdag 10. juni.
Dugnadsoppgaver er;
 Flytting av leker
 Opptegning av på skolegård
 Sjakkbrikker
 Generell rydding
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 Lage avgrensing rundt sandkasse
 Eventuelt bygge bod for leker
Viktig at flest mulig deltar. FAU vil selge
matfor sulte deltagere.
SFO
SFO stenger fra og med 26.06. Men er det
behov for å ha tilsyn i uke 27, kan det
gjøres avtale med barnehagen. SFO starter
igjen tirsdag 4. august.
Operasjon Lesesommer
Lesepass 2015
Marit Tronstad fra Inderøy Folkebibliotek
kommer og deler ut lesepass, mandag 1.
juni.
Motiver til lesing og utfylling av lesepass i
sommer.
Folkebiblioteket stenger hele sommeren
grunnet byggeaktivitet. Siste åpningsdag
er lørdag 13. juni. Husk å låne nok bøker
for sommeren!

Gjenglemte klær
Klær som er gjenglemt , må hentes innen
23. juni. Hvis ikke blir de enten sendt bort
eller kastet!
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Mobilskole
Fra 1. august innføres mobilskole i alle
kommunens skoler. Nærmere infromasjon
kommer ved skolestart.
Ansatte ved skolen og SFO

Kjørerute tirsdag 23. juni
Kl 1145 – Mosvik Taxi kjører 1. pulje
Kl 1215 - Mosvik taxi kjører 2. pulje
Kl 1150 - Oddvar Tangstad kjører til
Framverran.

Møteplan
SU/SMU
FAU

takker for samarbeidet
skoleåret 2014/15, og ønsker
alle en riktig flott sommer!

Vel møtt til skolestart mandag
17. august!
torsdag 4. juni
møtet 18. juni flyttes, dato
ikke fastsatt.
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