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I tillegg har vi følgende personale:
Vegard Molde, faglærer
Bjørg Løkken, fagrabeider
Unni Norum, fagarbeider
Lene Berge, fagarbeider
Eva Lassen, sekretær
Toril Alstad, SFO/leksehjelp
Rita Gjestad Aarnes, rektor
Brit Næss, renholder
Unni Kilen, renholder
Egil Ringstad, vaktmester

Aktiviteter i august og spetember
FORELDRESKOLE
Foreldreskolen starter opp i uke 34. Dette
er et tilbud til foreldre/foresatte til
skolestarterne. Første kveld blir onsdag
23. august på Mosvik skole. Kveld 2 blir i
samarbeid med Lyngstad skole.

Første skoledag for den nye
førsteklassen 2017/18.
Skolen er igang igjen etter ferien. 2.-7.
klasse startet onsdag 16. august, mens
den nye 1.klassen startet opp torsdag 17.
august. Ikke så stort kull i år. Klassen
består av (fra venstre); Aron, Einar Marius
og Maren. Kontaktlærer er Ragnhild
Vennes. 1.klasse skal gå sammen med 2.
klasse.
Skoleåret 2017/18:
I år er det 51 elever ved Mosvik skole,
fordelt slik:
Klasse
Elever Kontaktlærer
1 og 2 kl

3+6

Ragnhild Vennes

3 og 4 kl

7+7

Ivar Jakob Aarmo

5 kl

15

Klara Vik Aarmo

6 og 7kl

8+5

Kjersti R Melting

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

FORELDREMØTE for alle klassene, torsdag
14. september, kl 1830 – 2100. Invitasjon
sendes ut senere.
LEKSEHJELP. Oppstart i uke 36.
Påmeldingsskjema vil bli sendt ut. Tilbudet
er for 4. t.o.m. 7. klasse. Det vil fortsatt bli
på mandag og onsdag fra kl 14 – 15.
AKTIVITETER PÅ SKOLEN
Aktivitetsplanen blir lagt ut på skolens
hjemmeside i løpet av uke 34. men en kan
merke seg at det blir
Uteskole for alle, fra 1. – 7. kl, torsdag 24.
august. Turen går til Øksenåsen.
Frukt i skolen, fredag 1. september
Kartleggingsprøver uke 34 – 38.
Vaksine for jenter i 7. kl og alle i 6. kl,
tirsdag 12.09. Informasjon sendes heim av
helsesøster.
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Venneuke i uke 36.
Avsluttes med arrangement i
Muustrøparken fredag 8. september for
alle fra 6. kl og oppover.
Flere uteskoledager finner du på
Aktivitetsplanen.

Ferdighetsprøve i svømming for elever på
1. – 4. årstrinn.
MØTER
FAU
FAU
SU/SMU
FORELDREMØTE

31. august
28. september
7. September
14. september

Navn/tlf/epost klassekontakter og FAU/SUmedlemmer legges ut på hjemmesida etter
konstituering.

TAKK!
Vi vil også få lov til å takke Sør-Verran
helselag nok en gang for skolelunsj til
skolestartere og foresatte på første
skoledag!
ADRESSEENDRINGER ETC.
Gi oss beskjed hvis du endrer
mobilnummer, bostedsadresse eller
epostadresse.

Fredag 18. august, aktivitetstime
på tvers av klasser. Bro, bro brille og kubbespill.

Nytt fra skoleåret 2017/18:
Nytt regelverk om skolemiljø –
nulltoleranse mot mobbing,
Opplæringslovens § 9A.
Skolen skal sørge for at elevene har det
trygt og godt på skolen. Alle som jobber på
skolen skal følge med at elevene har det
bra i skoletida, på leskehjelpa og SFO. Vi
kommer tilbake til dette på
Foreldremøtet.
Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Oppfordrer alle til å kontakte skolen både
med ros og ris, og hvis du lurer på noe.
Ha en fin skolestart!
På vegne av alle ved Mosvik skole
Rita Gjestad Aarnes/rektor
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