Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2015 – 2016
september
Nytt av året:
MOBILSKOLE
Se mer info på eget skriv på kommunens
hjemmeside under Mosvik skole.
Send SMS til nr 03686. Skriv MOSVIK +
tallet på elevens klasse og en beskjed til
kontaktlærer. F.eks slik: «MOSVIK 3 Per er
syk i dag. Mvh Petra Lund».

Uke 36 er aksjonsuke mot
mobbing over hele landet!
På Mosvik skole har vi hatt vennskapstime
og har vennskapsring i siste time før vi går
heim. Det å gjøre en forskjell handler om
at alle voksne bryr seg, både heime, på
skolen og i fritida. Vi skal ha trygge unger
som blir sett og verdsatt for det de er. Da
er det viktig at vi som er voksne går foran
som gode forbilder. Det er ikke bare
denne uka at temaet skal være i fokus. På
skolen jobber vi kontinuerlig med den
generelle delen av læreplanen,
læringsmiljøet og det sosiale miljøet på
skolen. Sammen med FAU og resten av
foreldrene skal vi «Gjøre en forskjell» for
alle elevene i Mosvik.

Skoleåret 2015 – 16 er godt i gang. I år
er vi 60 elever fordelt i klassene slik:
Klasse
1 og 2 kl

Antall
elever
7+8

3 og 4 kl

12 + 9

5, 6 og 7 kl

5 + 11 + 8

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Kontaktlærer
Klara Vik
Aarmo
Ragnhild
Vennes
Kjersti R
Melting
Ivar Jakob
Aarmo

Aktiviteter i september
FORELDRESKOLE
Foeldreskolen startet opp i uke 34. Det er
3 kvelder a 2 timer over 3 uker. Tirsdag 1.
september er kveld 2, og onsdag 9.
september kveld 3. Dette er et tilbud for
foreldre/foresatte i 1. klasse.
FORELDREMØTE for alle klassene,
tirsdag 15. september. Invitasjon sendes
som sekkepost.
LEKSEHJELP
Oppstart i uke 38. Frist for påmelding er
mandag 7. september. Leksehjelp mandag
og onsdag, kl 14 – 15.
AKTIVITETER PÅ SKOLEN
Utedag 1. – 4. kl til husmannsplassen på
Aunan tirsdag 22. 09.
Tur til Storknuken, 5. – 7. kl, tirsdag 22.09.
Elevsamtaler
Kontaktmøter/utviklingssamtaler
MØTER
FAU torsdag 27. august
FAU torsdag 24. september
Høstferie uke 41(05. – 09.10.15)

74124580/83

SFO 90615327

