Mosvik skole

Månedsinfo skoleåret 2019 – 2020
Mars 2020
Informasjon
Koronavirus
Informasjonsskriv utsendt fra skolen
onsdag 4. mars.
For informasjon les på Inderøy kommune sin
hjemmeside og/eller Folkehelseinstituettet
sine sider(se adr under). Det viktigste er å ha
en god håndhygiene. Skolen vil derfor ha fokus
på håndhygiene i tida framover.

Møter og planleggingsdager:
Planleggingsdag, mandag 9. mars,
elevene har fridag.
SU/SMU-møte, tirsdag 3. mars
FAU-møte, tirsdag 3. mars
Utviklingssamtaler/kontaktmøter i
uke 12, 13, 14. Invitasjoner sendes ut av
kontaktlærer

Møte SLT; helse og politi for 7. klasse
m/foresatte.
Tirsdag 10. mars, kl 1830 – 2100.
Møtet avholdes sammen med Lyngstad skole.
Det er SLT-koordinator som er ansvarlig for
møtet sammen med polti og helsestasjon.
Møtet er i år på Lyngstad skole.
Viktig at alle møter. Invitasjon sendes ut som
ranselpost og på epost.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakt
a/rad-og-informajon-til-befolkningen-omnytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Uke 10 er nasjonal hodeluskampanje
For mer informasjon, les www.fhi.no/lus
Ta en familiesjekk i helga.

Ungdata junior 2020
5. – 7. klasse får i år delta i undersøkelsen
Ungdata. Denne har vært gjennomført på
ungdomstrinnet flere ganger. Her vil de få
spørsmål om hvordan de har det med
vennerog familie, både på fritid i skoletid.
Informasjon om Ungdata sendes heim som
ranselpost. Les informasjonen. Det er frivillig å
delta. Når skolen vil gjennomføre den
kunngjøres på Ukeplan.

.

Aktiviteter i mars:
Utedag/skidag 1- 7 kl, tirsdag 3. mars
Skolefrukt 1 – 7 kl fredag 6. mars
DKS; Afrikansk lekestue for 1. kl på AKSET,
torsdag 12. mars
Besøk av tannpleier i 5. kl, fredag 20. mars
Kartleggingsprøver i 1. – 4. kl i uke 12 – 15
Ungdata junior 2020 for 5 – 7 kl
Se ellers Aktivitetsplan på skolens hjemmeside
Adr.: Køppenvegen 10
7690 Mosvik

74600803/04

Ha er riktig fin mars måned.
Vennlig hilsen
personalet ved Mosvik skole
SFO 90615327
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