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gjennom kontaktmøter, foreldremøter og
rådsarbeid i skole og barnehage. Vi har behov for
positivt engasjerte foresatte inn i skolens arbeid
for og med elevene. Så hjertelig velkommen til å
engasjere deg sammen med oss.
Vil også ønske Klara tilbake som lærer på Mosvik
skole etter nesten ett års permisjon.
Beklager at vi ikke har samme informasjonsorgan
som Mobilskole for tiden. Håper vi har en
erstatning klar i løpet av 2020. Følg med på
Ukeplan for informasjon fra skolen.

Foresatte og elever ønskes et
riktig godt nytt år 2020!

Ta kontakt om det er noe du lurer på!

Nytt 10-år, og nye muligheter og utfordringer
venter rundt hjørnet.
2020 er året for innføring av Fagfornyelsen i
læreplanverket. Dette vil nok preg skoleåret for
ansatte, og forhåpentligvis føre til bedre læring for
elevene.
Vi jobber videre med fokus på lesing, skriving,
regning og engelsk. Vi skal ha fokus på livsmestring
og IKT. Det er felles fokusområder for alle skolene
og barnehagene i Inderøy.
Og gjennom skoles aktiviteter skal vi fortsette det
arbeidet vi gjør på de sosiale
arenaene/møteplassene der elevene får delta i
felleopplevelser gjennom leik, musikk og dans.
Sør-Verran helselag ønsker å fortsette det gode
arbeidet de gjør for skolen gjennom å servere frukt
og skolelunsj til alle elevene. Det er vi veldig
takknemlige for.
Arbeidet med oppvekstsenter Vest er i gang.
Gjennom brukermøter blir dere som foresatte,
ansatte og elever dratt med i prosessen framover.
Lørdag 11. januar skal det være åpen befaring av
tomta for oppvekstsenteret. Alle er hjertelig
velkomne til å delta.
God dialog heim – skole er viktig for et godt
samarbeid, og for å avklare roller og forventninger
til hverandre. Arenaer for å møtes utvikles videre

Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

Aktiviteter:
Første skoledag, mandag 6. januar
Oppstart leksehjelp, mandag 13. januar
Skolefrukt, fredag 10. januar
Praksis:
Vi elev fra Johan Boyer vg, Mona Melting, i
praksis i 1. klasse onsdag, torsdag og fredag i
uke 2, 3, 4 og 5.
I uke 5 t.o.m. uke 17 kommer Birgitte Strøm fra
Inderøy vgs i praksis på mandager og tirsdager.
Hun blir i 4. & 5. klasse.

Møter:
FAU, tirsdag 28. januar kl 19 – 21
Oppvekstsenter VEST
Befaring tomta på Jætåsen, lørdag 11. januar kl
12.00. Se baksiden. Velkommen!

Nyttårshilsen fra ansatte ved
Mosvik skole
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Lørdag 11. januar kl 12
Invitasjon til felles befaringsdag
Lørdag 11. januar kl 12 inviterer vi til felles
befaring på oppvekstsentertomta ved
Jætåsen. Rektor og prosjektleder stiller for å
vise fram tomta og svare på eventuelle
spørsmål. Vi satser på å få til bål, så ta med
pølse, grillpinne og sitteunderlag. Fint vær er
bestilt, med usikker leveringstid.
Lørdag 11. januar kl 12 blir det fellesbefaring på
tomta. Ta med unger, besteforeldre, akebrett, ski,
pølser, sitteunderlag, spade? Og godt humør, og bli
med på tomta for det nye oppvekstsenteret.
Denne dagen bruker vi for å bli kjent med tomta for

Hilsen ledergruppa Oppvekstsenter VEST

at dere kan komme med innspill til prosjektet. Ta
bilder av aktiviteten, leken, skriv ned noen ord og
send det inn. Ser du for deg et lekeapparat i furuene
til venstre, elle ren hytte inne i skogen, sklie ned fra
bergnabben, eller zip-line mellom to hauger. Send
det inn! Kanskje kan dere gjøre en av
medvirkningsoppgavene til Norconsult?
Det er begrenset med plass til parkering helt oppe
ved tomta, og ellers lite plass i boligfeltet, så vi
parkerer ved Utøy skole (Utøyvegen 730), og går
gangvegen gjennom Jætåsen boligfelt og inn på
tomta. Det er under 400 meter å gå.
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