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Foreldreinfo Herre skole nr 01- 2016-17  
 
Hei – og velkommen til nytt skoleår 
 

1. Vi er godt i gang med skoleåret – og håper alle elevene kom hjem og fortalte at de hadde fått 
en god start? Vi startet opp med en liten fellessamling ute, sang til elevene fra alle ansatte, og 
deretter samling i ungdomsklubben med bla presentasjon av alle elevene. 
 

2. Like før sommeren ble det gjort et vedtak i skolestruktursaken kommunestyret i Bamble. Det 
ble fattet vedtak om en ny ungdomsskole lokalisert på Grasmyr. Skolen kan tidligst stå ferdig i 
2021. De vedtok også at «nåværende ungdomsskolestruktur opprettholdes inntil den nye 
skolen på Grasmyr tas i bruk». Det betyr for vår del at det blir elevene i nåværende 5.trinn 
som tidligst blir å begynne på den nye skolen (i så fall i 10.trinn). 
 

3. Vi er pr nå 134 elever på skolen – 39 elever på ungdomstrinnet og 95 elever på barnetrinnet. I 
løpet av sommerferien er vi status quo ved at vi har vi fått to nye elever og mistet to. 

 
4. Vi har to nye lærere ved skolen: Musikklærer Solveig Realfsen Åmland (som begynte så 

smått i april) og Jeanette Sandberg Johansen, kontaktlærer på 6.-7.trinn og norsklærer på 3. 
og 10.trinn.  

 
5. Tilbud om leksehjelp. Foresatte på 2.-7.trinn har fått brev hjem med tilbud om leksehjelp en 

klokketime på tirsdager med oppstart i uke 34. Leksehjelperne er fagarbeiderne. Det er viktig 
at påmeldingen fylles ut og leveres raskt tilbake, slik at vi får oversikt over hvem som skal 
delta. Det er viktig å merke seg at når leksene er gjort, blir elevene sendt hjem (dersom de 
ikke skal på SFO).I tillegg har vi planer om å stille klasserom til disposisjon på onsdager fra kl 
12-16 til leksehjelp - uten veiledning av voksne. I denne tida har lærerne møter og vil være på 
skolen. Derfor har vi også anledning til å avtale opplåsing av rom – og «romsjekk» når de går. 
Avtalen vil være basert på tillit til at elevene bruker tida til leksearbeid. 
 

6. Permisjonsreglementet til Bamble kommune for elever har vært omstridt. Det er derfor blitt 
opphevet fra 1.8.16, noe som betyr at det er rektors skjønn som gjelder – ref ordlyden i 

Opplæringslovens § 2-11 «Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den 
enkelte eleven permisjon i inntil to veker». Det elektroniske skjemaet på Bamble kommunes 
nettsider skal fortsatt brukes. 
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7. Søknad om permisjon for en dag – og inntil en dag - kan skrives i meldingsbok til 
kontaktlærer. Kontaktlærer innvilger og/eller avslår. 
 

8. Som kommunikasjonskanal med foresatte ønsker vi nå primært å bruke Visma Flyt (og 
meldingsbøker). Vi vil derfor ha beskjed via sms til Visma, dersom en elev for eksempel er 
syk og blir borte hele dagen. Hvis lærer mottar meldingen før 1.time, vil det bli notert 
dagsfravær på morningen, og dere foresatte slipper å få mange sms’er om at eleven er borte 
fra timer gjennom dagen. Vi er i innkjøringsfasen av systemet, så det kan oppstå 
innkjøringsproblemer, men dersom det funker som det skal – og vi får de beskjedene vi 
trenger for å føre riktig – er dette en god kanal for rask tilbakemelding til dere både når det 
gjelder fravær og lekser. Det vil også gjøre det lettere å dokumentere det vi har behov for, 
noe vi er pålagt å gjøre. Dere vil få nummeret dere skal bruke av lærer. 
 

9. Foreldremøter: Vi har planlagt foreldremøter i uke 36. Som vanlig de siste årene tar vi 
fellesmøter ca 45 minutter fra start kl 1700 og egne møter klassevis direkte etterpå. Temaene 
på fellesmøtene er planlagt å være lekser og kommunikasjon med foresatte/VismaFlyt. Vi har 
planlagt møtet for 1.-4.trinn på mandag 5., for 5.-7.trinn på onsdag 6. og for 8.-10. på onsdag 
7.september. Hold av ettermiddagen fra kl 17 – ca 19. Innkalling kommer! 
 

10. FAU-møte med valg og konstituering vil bli på onsdag 14.september kl 1700. Da skal de siste 
klassekontaktene være valgt. Innkalling kommer! Første møte i Samarbeidsutvalget vil være 
onsdag 21.september kl 1700 for dem som blir valgt der. 
 

11. Helt til slutt: Husk å ta kontakt med oss, dersom du har spørsmål eller bare ønsker å drøfte 
noe. Vi er lett tilgjengelige både på mail og telefon 
 

 
 
Vennlig hilsen 
Bente R. Tangen 
Rektor 
Tlf 35965683 – 91698737 
Bente.tangen@bamble.kommune.no 

 
 


