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Foreldreinfo Herre skole nr 02- 2016-17  
 

1. Høsten er full av kartlegginger og prøver. Fram til nå har vi gjennomført 
Spekterundersøkelsen om mobbing og sosialt miljø på skolen, nasjonale prøver på 8.-9.trinn 
og Carlsten, som kartlegger leseferdigheter. Snart skal vi ha de nasjonale prøvene på 5.trinn 
og elevundersøkelsen på 5.-10.trinn. Noen av resultatene blir offentlige på skolenivå – som 
dere selv kan sjekke på www.skoleporten.no. Resultater for egne barn skal dere få av lærer. 
Etterspørr – dersom de skulle utebli. 

2. Høstferien står for døra. I den forbindelse er det fristende å benytte anledningen til å 
oppfordre til færrest mulig søknader om fri mens skoleåret går - og minne om at elevene har 
hele 175 dager fri og bare 190 skoledager i løpet av et skoleår. 

3. I uke 43 arrangerer vi Internasjonal uke på ungdomstrinnet. Lærerne og elevene er i full 
gang med planleggingen av uka. Mandag den uka er det også FN-dagen – som kommer til å 
bli markert på alle trinn. 

4. Torsdag 3.november er det Operasjon Dagsverk. Da skal elevene på ungdomstrinnet 
prøve å skaffe seg en jobb, der de kan tjene penger til et skoleprosjekt i Colombia. For et 
dagsverk skal det betales kr 300 – og det er mulig med alle type jobber (nesten);) Det er 
mulig å jobbe både i en «vanlig» jobb og med oppgaver hjemme. 

5. Forebyggingsprogrammet Kjærlighet og Grenser vil vi gjennomføre for 8.trinn i løpet av 
skoleåret. Vi har pleid å ha det for 7.trinn, men vi måtte av ulike grunner hoppe over fjoråret. 
Det er helsesøster i samarbeid med miljøterapeut som i hovedsak vil ha ansvaret for å kjøre 
programmet – som foregår ukentlig i en skoletime for elevene på dagtid og over 1,5-2 timer 
for foresatte på kveldstid. Programmet strekker seg over 6-8 uker. Vi kommer tilbake med 
mer info. 

6. Vi har nå ei nettside vi prøver å holde oppdatert. Sjekk 
http://www.bamble.kommune.no/SB/skoler/herre-skole/ der du skal finne nyheter, info om 
skolen, skolerute og oppdatert info som for eksempel dette skrivet. 

7. Påminning om å ikke kjøre elever opp til bommen. Elevrådet har tatt dette opp med rektor 
flere ganger, og de hevder at det ikke blir bedre. Det oppstår farlige situasjoner på veien opp 
til skolen, dersom biler kjører opp og snur eller rygger ned igjen. Vi oppfordrer sterkt til at 
elever skal gå eller sykle til skolen – og dersom de av ulike grunner må kjøres, så vennligst 
slipp de av nede ved veien. 

8. Herre skole vil få ny rektor. Undertegnede – etter åtte fine år ved skolen – har fått ny 
rektorjobb i Skien og vil begynne der 1.januar. Det kommer til å bli trist å slutte – men det er 
alltid lurt med noen utskiftninger. Stillingen utlyses i disse dager. 

 
God høstfri – for dem som har 
 
Herre skole, 06.oktober 2016 
Bente R. Tangen 
rektor 
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