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Foreldreinfo Herre skole nr 04 - 2016-17  
Her er mitt siste nyhetsbrev som rektor på Herre skole. I den forbindelse vil jeg også benytte 
anledningen til å takke for meg 

 Ny rektor heter Bente Thomassen. Hun har jobbet som inspektør ved Holla 10-årige skole i 
Nome og bor i Skien. Bente vil starte opp ca 1.mars. I perioden fram til ny rektor er på plass vil 
Turid Tveit fungere som rektor. 

 Vi får fire nye elever. Tre av elevene er fra Syria og starter hos oss denne uka (i 3., 5. og 
6.trinn). En elev kommer tilbake til Herre skole etter å ha gått på andre skoler et par år. Han 
starter i 7.trinn. 

 Vi ser ut til å kunne få 24 1.klassinger neste skoleår. Med de nye elevene som kommer nå, 
kan det bli en reell økning av elevtallet med 13 – og det er bra. 

 Resultatene våre peker i riktig retning. Grunnskolepoengene våre var riktignok litt lavere i 
2016 enn i 2015, men vi er kommet oss over på et akseptabelt nivå – som er 38-39 poeng i snitt. 
På de nasjonale prøvene gjør vi det kjempebra i år – og stort sett mye bedre enn de andre 
skolene i Bamble. Elevundersøkelsen gjennomføres i disse dager, og vi er spente på resultatet. 
Men Spekterundersøkelsen er gjennomført, som er en ikke-anonym undersøkelse om mobbing 
og det sosiale miljøet. Den viser svært liten forekomst av elever som mobbes på skolen. 
Fordelen med den siste undersøkelsen er at vi vet hvem og hvordan vi bør jobbe videre. 

 www.nullmobbing.no er et nettsted vi anbefaler alle å sjekke ut. 

 Skolegudstjeneste onsdag 21.desember kl 11.15. Vi har avtale om samling i kirken, der bla 
elever skal bidra med noen julesanger. Det vil være et alternativt tilbud for dem som ikke skal i 
kirken. Foresatte bes si fra til kontaktlærer om dette. Denne måten å gjøre det på er tatt opp i SU 
og i FAU. Fra neste år blir det nok påmelding. 

 4.-5.trinn har ansvar for 17.mai 2017. Dere vil bli innkalt til et planleggingsmøte, der dere vil få 
nærmere beskjed. Det er viktig at alle engasjerer seg, slik at ikke klassekontaktene står med 
dette aleine. 

 Følg med på ukeplaner og info fra kontaktlærer. Det er mye som skjer før jul. Husk at siste 
skoledag er torsdag 22.desember, og at første skoledag er mandag 2.januar. SFO er som vanlig 
åpen i romjula. 

 Legg gjerne kveldsturen til skoleområdet. Vi er gjort kjent med at det av og til foregår 
«uønsket adferd» på skoleområdet på kveldstid. Det ryktes at det er noen barn, ungdom og unge 
voksne som drikker og røyker der. Vi som jobber på skolen kan gjøre lite med dette, annet enn å 
be de ansatte på ungdomsklubben følge ekstra godt med, samt å formidle til dere foresatte. 

http://www.nullmobbing.no/
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Samtidig oppfordrer vi til å invitere ungdommen til å være hjemme hos hverandre istedenfor å 
være ute på for eksempel skoleområdet om kvelden. I tillegg kan det altså være lurt å ta turen til 
skolen om kvelden, for å vise at dere er i nærheten og bryr dere. 

 Fredag 6.januar er det planleggingsdag for alle ansatte. SFO er åpen. 
 
For øvrig: 
Takk for meg, takk for godt samarbeid – og riktig GOD JUL 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bente R Tangen 
Virksomhetsleder 
35 96 56 83  
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 
 


