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til Tjønna, fredag 30.september. Dette
er ledd i samarbeidet vi har innledet i
høst. Mosvik og Lyngstad skoler kjørte
også en kveld i Foreldreskolen sammen.
Her er et glimt fra aktiviteten på
Foreldreskolen onsdag 31. august.

Etter en fin sensommer og september er
høsten i anmarsj. Vi har hatt mange fine
uteskoledager allerede som på bildet
over. Mellomtrinnet var på topptur på
Storknuken i knallvær torsdag 15.
september.
Tirsdag 20. september var småtrinnet på
Tjønna.

Alle elevene fra Lyngstad ble med på tur

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Foreldre fra Mosvik og Lyngstad i samarbeid.

Takk for innsatsen
Vi vil også rette en takk til foreldre og
ansatte som har bidratt til å få på nytt
dekke i ballbingen.

Aktiviteter i oktober:
Bassenget åpner i uke 42. Da starter
også svømmeundervisninga opp.
Elevene får nærmere opplysninger på
sine ukeplaner.
Kulturkompis starter opp mandag 3.
oktober som er tilbud på småtrinnet. Før
jul er det er det et musikktema.
6. og 7. klasse skal på Teknoligisenteret
på Aker 2 dager i uke 40.
Nasjonale prøver for 5. trinn
gjennomføres i perioden uke 42 – 47.
Nærmere beskjed sendes heim av
kontaktlærer.
Det blir uteskole på Hamnasetra
tirsdag 25. oktober for hele skolen.
Skolefrukt, fredag 7. oktober. Også i år
serveres det gratis frukt av Sør- Verran
helselag.
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Livsglede for eldre; et samarbeid med
Mosvik sykeheim. Tirsdag 18. oktober er
det 3. og 4. klasse som gleder de eldre
beboerne i bygda med litt
underholdning.
DKS; besøk fra den kulturelle
skolesekken for 6 og 7. kl torsdag 27.10.
Åpen scene, fredag 28. 10.
Skolejoggen; arrangement for å samle
inn penger til vårt adoptivbarn gjennom
Plan Norge, tirsdag 1. november.
Se også Aktivitetsplan under informasjon
på hjemmesiden.
Studenter og praksiselever:
Også i høst er Merhawi Andemichael
språkpraksiselev på Mosvik skole. Han
er her hver mandag, og er da sammen
med mellomtrinnet. Merhawi er her for
å forbedre sitt norske talespråk.
Lina Marie Brødreskift er praksiselev fra
2. året på Verdal videregående. Hun er
utplassert på skolen hver torsdag. Og er
da sammen med 1. og 2. klasse. Hun
kommer til å være her fram til jul. Over
nyttår skal hun i barnehagen.

Roger Sundseth, Kari Fjerstad, Elin
Tangstad, Oddvar Kilen og Heidi Aasløkk
er medlemmer.
Møter i oktober:
FAU Torsdag 27. oktober
Fra rektor
Det har vært en fin skolestart. Og det har
vært et flott vær, noe som har gitt oss
gode muligheter for uteaktivitet, og lite
behov for ekstra klær.
Elevene har hatt en fin oppstart i sine
klasser. Det at ballbingen fikk nytt
dekke, har gitt gleden med balleiken et
nytt liv. Når elevene har positive
aktiviteter, blir det også færre konflikter.
Det gjør selvsagt noe med
læringsmiljøet. Vi jobber kontinuerlig
med trykk på leseopplæringa. Alle
elevene har vært gjennom SOL-ing i
høst. Dvs at de har blitt observert for å
avdekke lesenivået. Dette for at lærerne
best mulig skal kunne tilpasse leselekse
og vanskegrad på tekst for den enkelte.
Utviklingssamtalene er nesten
gjennomført. Da har vi et godt grunnlag
for videre arbeid utover i skoleåret.

Fire musikkstudenter fra NORD
universitet skal være hos oss i praksis i
uke 42 og 43, og uke 6 og 7. Det gleder vi
oss til. Da vil vi nok ha litt ekstra fokus
på musikk.
FAU Mosvik barnehage og skole:
Karoline Røstvig, leder
Tina Berg, nestleder
Morten Berger, kasserer
Bodil Anita Olsen, sekretær
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Vi ber alle om å finne fram
refleksbrikker i høstmørket!

Hilsen rektor
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