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Foreldreinfo Herre skole nr 03 - 2016-17  
Her er litt nytt – (og litt gammelt nytt): 
 

1. Kjøring til skolen. Dessverre må vi ta opp denne saken for n’te gang, men vi opplever hver dag 
at elever blir kjørt helt opp til bommen. En dag observerte vi at 8 biler kom etter hverandre – med 
påfølgende rygging, snuing og farlige situasjoner for andre barn på vei til skolen i mørket på 
morningen. Vi må derfor nok en gang oppfordre dere til å stoppe nede ved veien og la elevene 
gå derfra og opp til skolen – aller helst opp gangveien ved biblioteket. 
 

2. Det er svært glatt på veien opp til skolen og på skoleplassen. Dessverre kom kulda og 
snøfallet etter regn og sørpe, slik at underlaget er frosset. Vi har strødd deler av området, men 
det fester seg dårlig. Vi anbefaler derfor alle å være litt forsiktige – selv om vi vet at unger syns 
glatta er gøy. Snakk gjerne om dette hjemme. Det er vondt å slå seg. 
 

3. Alle elever på skolen har fått headset til bruk i skoletida Disse skal brukes primært til 
lytteoppgaver, pc-bruk etc. Innimellom kan elevene få tillatelse av lærer til å høre på musikk 
mens de jobber med oppgaver. Disse headsettene blir merket med elevens navn og skal vare ut 
skoletida på Herre skole. Da håper vi de kan leveres videre til nye elever. Viktig: Dersom 
headsettet blir ødelagt (med vilje) eller mistet – må de normalt erstattes av eleven. 

 
4. Vi får tre nye elever før jul - to gutter og ei jente fra Syria, som alle skal bo i boligen nær 

skolen. Vi gleder oss til de kommer og håper familien kan bli godt mottatt i Herre-samfunnet, og 
at de blir her. I starten vil barna tilbringe deler av uka på Paletten på Rugtvedt, der de får 
innføring i norsk og fagstøtte på sitt eget språk. De vil etter alder gå i 3., 5. og 6.trinn hos oss. 

 
5. Om aking. Det er kommet litt snø, og barna er i gang med aking. Vi minner om at det ikke er 

tillatt å ha med seg akebrett med ratt og meier. Vi anser rumpebrett som det mest «ufarlige» i 
bakken, der veldig mange sklir samtidig. Vi voksne prøver å passe godt på – og barna har det 
kjempegøy – men det blir fort litt «knall og fall». Snakk gjerne med barna om det å være litt 
forsiktige når de sklir. 

 
6. Vennebenk. Vi er så heldige å få en «Vennebenk» på skolen. Den blir sponset av frivillige lag på 

Herre – og primært Sanitetsforeningen. Benken er tenkt sånn, at dersom en elev føler seg litt 
aleine og har lyst til å snakke med noen, kan han/hun sette seg på benken – og da skal andre 
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elever være obs og sette seg bort til han/henne for å slå av en prat. Elevrådet er svært involvert i 
benken og vil følge opp dette. 
 

7. Tirsdag 15.november får vi gratis frokost av Saniteten. Frokosten vil bli servert i gymsalen i to 
puljer: For 1.-5.trinn og for 6.-10.trinn. Vi gleder oss 

 
8. Torsdag 1.desember vil foreldre og ungdom på 8.-10.trinn bli invitert på familiekveldsmat. 

Kontaktlærerne på 8.-10.trinn er også inviterte. Møtet er i regi av Folkehelsekoordinator i Bamble, 
og både helsesøster, fysioterapeuter og miljøterapeut vil delta. Det vil bla bli servert et 
kveldsmåltid og temaet er hverdagshelse. Møtet skal være i ungdomsklubben fra kl 1730-1930. 
Hold av kvelden Invitasjon kommer. 

 
 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bente R Tangen 
Virksomhetsleder 
35 96 56 83  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 
 


