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Skolestart ved Mosvik skole

Vel møtt til nytt skoleår!
En sommer er over, og minnene fra den vil bestå.
Vi er akkurat i oppstarten på nytt skoleår, og nye
muligheter for vennskap og læring åpner seg.
Fortsatt består vi som egen enhet. Men i skoleåret
som følger vil vi nok få flere møtepunkter med de
vi skal slå oss sammen med.
Skolen ønsker å ha et åpent og godt samarbeid
med foresatte til alle elevene, og til det nye FAU
for skole og barnehage. Ta kontakt med skolen hvis
du har spørsmål eller noe du lurer på. Har du noe
vi vil bidra med inn i skolen, er du hjertelig
velkommen.

Torsdag 15. august
var det skolestart
for alle klassene.
Her ser vi
skolestarterne
sammen med
kontaktlærer som
får servert
skolefrokost av SørVerran helselag. Helselaget er en tro bidragsyter til
elevenes trivsel i løpet av skoleåret. De har servert
skolefrokost til skolestarterne i Mosvik i mange år.
Nå bidrar de også med skolefrukt en gang i
måneden, samt skolelunsj til alle elevene flere
ganger i løpet av skoleåret. Det setter vi veldig pris
på. Og vi ønsker derfor at deres innsats og arbeid
får positiv oppmerksomhet ikke bare her i bygda,
men i hele kommunen.
Takk til Helge Brattaker og damene!
Aktiviteter i august og september:
FORELDRESKOLE

Vennering i skolegården 15. august

Skoleåret 2019/20:
Inneværende skoleår er det 52 elever ved Mosvik
skole, fordelt slik:
Klasse
Elever
K-lærer
1
2 og 3
4 og 5
6 og 7

9
7+2
6+6
7 + 15

Ragnhild Vennes
Ivar Jakob Aarmo
Tina K Sørli
Eva Ch B Kolstad

Foreldreskolen starter opp med felles foreldremøte for
foresatte til skolestarterne, tirsdag 27. august på AKSET.
Egen invitasjon sendes ut.
Foreldreskole 2; Mosvik skole. Onsdag 4. august. Tema
sendes ut senere.
Foreldreskole 3; Foreldremøte Mosvik skole, torsdag
12.september.

FORELDREMØTE
Foreldremøte for alle klasser og klassevis på Mosvik
skole, torsdag 12. september. Invitasjon sendes ut.

I tillegg har vi følgende personale:
Kjersti Rokseth Melting, faglærer/spes.ped
Morten Austheim, vikar/faglærer
Ina Røvik Tønne, spes.ped
Mariann Staberg, fagarbeider skole/SFO
Bjørg Løkken, fagarbeider
Unni Norum, fagarbeider
Lene Berge, fagarbeider
Toril A. Nyeng, SFO/leksehjelp
Eva Lassen, sekretær
Rita Gjestad Aarnes, rektor/enhetsleder
Brit Næss, reholder
Tine Tangstad Hage, reholder
Øyvind Løkken, vaktmester
Oddgeir Finseås, vaktmester

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

LEKSEHJELP
Oppstart i uke 36. Påmeldingsskjema sendes heim i løpet
av uke 34. Tilbudet gjelder fra 4. t.o.m. 7. klasse.
Leksehjelpa vil være på mandag og onsdag fra kl 14.00 til
kl. 15.00.

MELDING OM FRAVÆR
Fortsatt meldes fravær på mobilskole. Husk også å gi
beskjed til lærer hvis din elev ikke skal delta i
kroppsøving/svø eller andre aktiviteter. Søknad om
permisjoner til rektor ved fravær over 2 dager. Ved
fravær over 14 dager, må eleven skrives ut av skolen.
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AKTIVITETER I AUGUST OG SEPTEMBER
Aktivitetsplan vil bli lagt ut på hjemmesida.
VENNSKAPSUKE. Uke 35 er det landsomfattende
vennskapsuke. I inderøy åpnes Vennskapsuka med
et felles arrangement for elevene fra 6. kl t.o.m
videregående i Muustrøparken, mandag 2.
september kl 12.00. Vennskapsuka avsluttes med
BlimE-dansen fredag 6. september på skolen.
SKOLEFRUKT. Sør-Verran Helselag spanderer
skolefrukt, fredag 6. september.
UTESKOLE/UTEDAG. Tirsdag 20. august skal alle på
skolen gå til Tjønna. Turen vil ha innlagte poster
med oppgaver ti elevgruppene.
Onsdag 18. september planlegger vi å ta den årlige
turen til Storknuken for mellomtrinnet. I år vil også
4. trinnet få bli med på turen.
DKS(Den kulturelle skolesekken). Forestillingen
«Star Wårs» for 1 – 7 kl på Lyngstad skole, tirsdag
17. september.
KULTURKOMPIS, starter opp mandag 30.
september for 2 – 4 kl.
VAKSINE. 6. og 7. kl skal ha henholdsvis MMR og
HPV-vaksine i år. Vaksinasjonen starter mandag 9.
september.
HODELUS. Hodeluskampanje høst 2019 i uke 35,
helgen 31. august og 1. september. 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.

Aktiviteter på tvers av klassene fredag 16. august.

Vi ønsker alle en riktig fin
skolestart, og en fin høst!

MØTER
Foreldremøte, torsdag 12. september
FAU, konstituerende møte. Dato kommer snart.
Navn/tlf/epost klassekontakter/FAU legges ut etter
konstituering.
SU/SMU; pga valgår konstitueres ikke nytt SU/SMU
før 14. november. Ved behov innkalles SU fra
2018/19. Møtene samkjøres ved alle enhetene.

ADRESSEENDRINGER ETC.
NB! Vennligst gi skolen beskjed hvis du endrer
mobilnummer, bostedsadresse eller epostadresse.

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Med vennlig hilsen fra rektor og ansatte
ved Mosvik skole.
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