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        Dato: 16.08.21 
Foreldreinfo 1 skoleåret 2021-2022 

Velkommen tilbake til skolen 

Håper alle har hatt en super sommerferie og er klare for ett nytt skoleår. Vi gleder oss til å 
møte alle igjen i morgen 17.08.21. 

Dette skoleåret blir annerledes enn tidligere for nå er det første gang vi er en barneskole, 
men vi gleder oss til å starte arbeidet med å skape en super skole som kan gi de beste 
læringsbetingelsene for elevene.   

Første skoledag: 

2.-7.trinn starter på skolen kl. 0830.                                                                               
1.klasse starter kl. 0930 med samling i skolegården. Foresatte kan bli med inn i 
klasserommet for å ta de obligatoriske bildene, men deretter overtar lærer. Tove Elisabet 
(kontaktlærer 1.trinn) vil gi nærmere informasjon om dette ved oppstart.  

I sommer har det vært lite smitte i Bamble og vi kan derfor starte skolehverdagen tilnærmet 
normalt, på grønt nivå. Vi skal fremdeles være nøye med håndvask, sprite hender og være 
hjemme når vi er syke.  

Fra og med 2. skoledag vil alle elevene starte skoledagen kl. 08.30. 
Sluttidene er: 

1.-4.trinn    5.-7.trinn 
Mandag 13.00     14.15 
Tirsdag 13.30     13.30 
Onsdag 13.00     14.15 
Torsdag 13.00     14.15 
Fredag  13.30     13.30 
 
Det vil bli leksehjelp for 5. – 7. trinn på tirsdager og torsdager med oppstart i uke 35.  
 
SFO/SKOLE  

SFO har vært i gang siden 2.august og har nå 25 barn. 

Minner om at dere laster ned Visma skoleapp for kontakt mellom skole og hjem. Informasjon 

om dette er sendt ut tidligere, men gi beskjed dersom dere har problemer med å få dette til å 

fungere. Vi hjelper gjerne til. 
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Samtykke og elevinformasjon 

Førstetrinns foresatte og de som har endringer i opplysninger må gå inn på denne linken og 

fylle ut skjema som da kommer elektronisk til skolen. 

https://www.bamble.kommune.no/Elektroniskeskjema/soknadsskjema---skole-og-barnehage/ 

Kontrakt for digitale enheter utgår, da vi kan forholde oss til Bamble kommunes 

ordensreglement; 

Kommunestyret i Bamble har i møte 08.02.18, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om 
grunnskolen og den videregående opplæring (Opplæringsloven), § 8-1, 3 avsnitt, § 9a-10 og 
9a-11-, vedtatt følgende forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolene i Bamble. 

 

Etter lov om skadeerstatning § 1-2 pkt. 2, er foresatte erstatningspliktige for skade som 

deres barn har gjort med for tiden inntil kr 5.000 for hver skadevoldende handling. Visse 

forutsetninger gjelder. Foresatte skal i slike tilfeller varsles.  

 

De fleste forsikringsselskap er positive til å forsikre digitale enheter som tilhører skolen.  

 

 

Vil til slutt minne om at dere bruker av- og påstigningsområdet nedenfor skolen. Det oppstår 

ofte farlige situasjoner når elevene blir kjørt helt opp til bommen og det må vi unngå. Også 

ved henting på SFO skal «kiss’n ride» brukes.  

Minner om hjemmesiden til skolen som ligger på Bamble kommunes nettsider.  

 

Vennlig hilsen 

Merete Sivertsen 
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