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Vel møtt til nytt skoleår!

Skoleåret 2018/19:

Da er vi i gang med skoleåret 2018-19. Det har
vært en fin skolestart selv om været ikke har
vist seg fra sin beste side. Elevene ser ut til å
trives og være godt motivert for både
skoleaarbeid og lek. Vi har allerede vært på
skoleårets første tur/uteskole på Tjønna. Flere
vil komme etter hvert. Se Aktivitetsplanen.

I år er det 52 elever ved Mosvik skole, fordelt slik:
Klasse
Elever
K-lærer
1 og 2
7+3
Ragnhild Vennes
3 og 4

6+7

Ivar Jakob Aarmo

5

6

Eva Christel Birkeland

6 og 7

15 + 9

Klara Vik Aarmo

I tillegg har vi følgende personale:
Kjersti Rokseth Melting, faglærer
Tina Katrin Sørli, faglærer
Rita Gjestad Aarnes, faglærer/rektor
Bjørg Løkken, fagarbeider
Unni Norum, fagarbeider
Lene Berge, fagarbeider
Mariann Staberg, fagarbeider
Helge Furunes, fagarbeider
Madil Sæther, praksiskandidat
Eva Lassen, sekretær
Toril A. Nyeng, SFO/leksehjelp
Brit Næss, renholder
Tine Tangstad Hage, renholder
Øyvind Løkken, vaktmester

Sør-Verran helselag er en god
samarbeidspartner som serverer skolefrokost
til skolestartere med foresatte første skoledag
hver høst. Og i flere år nå, har de også servert
frukt til alle skoleelevene en gang i måneden.
Fra dette skoleåret tilbyr de også skolelunsj til
elevene to ganger i halvåret. Det setter vi
kjempestor pris på, og ønsker å rette en takk
til helselaget for den trivsel de bidrar med inn i
Mosvik skole. Første skolelunsj blir i
Vennskapsuka, tirsdag 4. september.

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Aktiviteter i august og september:
FORELDRESKOLE
Foreldreskolen startet opp mandag 20. august med
felles foreldremøte for alle skolestarterforesatte i
Inderøy på Akset. Kommunepsykolog Nina
Hermann hadde foredrag om «Livsmestring. Å
støtte opp om skolebarnets utvikling».
Kveld 2 blir i samarbeid med Lyngstad skole,
torsdag 6.september på Mosvik skole.
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FORELDREMØTE for alle klassene, onsdag 12.
september. Invitasjon sendes ut.

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

LEKSEHJELP. Oppstart i uke 36. Påmeldingsskjema
er sendt ut. Tilbudet gjelder 4. t.o.m. 7. klasse. Det
vil fortsatt bli på mandag og onsdag fra kl 14 – 15
på skolekjøkkenet.

ADRESSEENDRINGER ETC.
NB! Gi oss beskjed hvis du endrer mobilnummer,
bostedsadresse eller e-postadresse.

AKTIVITETER PÅ SKOLEN
Aktivitetsplan blir lagt ut på skolens hjemmeside i
uke 35.
VENNSKAPSUKE i uke 35. Den avsluttes på
tradisjonelt vis i Muustrøparken, fredag 7.
september. Fra vår skole deltar 6. og 7. kl.
Vi avslutter hver dag i uke 35 med vennskapsring i
skolegården(se bildet over).
VENNELUNSJ; Sør-Verran helselag serverer
skolelunsj for alle på Mosvik skole tirsdag 4.
september i matpausen. Slår sammen skolelunsj og
skolefrukt i september.
MidtNorskRealfagssenter; 7. klasse skal ha 2 dager
på Newton-senteret på Verdal i uke 35, torsdag
30.08 og fredag 31.08.
VAKSINE for jenter i 7. kl(HPV) og alle elevene i 6.
klasse(MMR) uke 36. Helsesøster har informert i
klassene og sendt informasjon heim.
HODELUSKAMPANJE i uke 35. Sjekk familien i
løpet av uka. Hvis du oppdager hodelus, start
behandling umiddelbart, og gi skolen beskjed.
Det nytter ikke å bekjempe hodelus alene, vi må
samarbeide for å få bukt med luseepidemiene som
oppstår.
UTESKOLE
Mellomtrinnet Storknuken, tirsdag 18, september
Småtrinnet utedag, fredag 28. september
BlimE-dans, fredag 21. september

Årets førsteklasse klar for tur.

Vi oppfordrer alle til å ta kontakt med skolen
både for ris og ros, og ikke minst hvis det er
noe du lurer på!

MØTER
FAU, konstituerende møte tirsdag 4. september
SU/SMU, felles møtedato for alle SU/SMU i
Inderøy, torsdag 27. september
FORELDREMØTE/KLASSEMØTER, onsdag 12.
september

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik
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Ha en fin skolehøst!

På vegne av alle ved Mosvik skole
Rita Gjestad Aarnes/rektor

SFO 90615327

