
 

   

 

 
  

 

 

Foreldreinfo Herre skole nr. 01 – 2018-19 
 

 
  

 
Til foreldre og foresatte 
 

Nå er vi godt i gang med skolestarten. Og FOR en start vi har hatt. Herre skole ble i 
år vurdert til beste skole i Bamble på grunnlag av grunnskolepoeng. I tillegg er vi over 
snitt i Telemark og over snitt nasjonalt; og det gjelder alle skolene i Bamble. Det var 
en stolt ordfører som kom første skoledag og informerte elevene om dette. Vi skal 
være stolte av elevene våre! Det er de som gjør dette mulig med å opprettholde det 
gode læringsmiljøet. Da kommer resultatene.  
 
Vi har en ny ansatt på mellom- og ungdomstrinn. En flott lærer fra Kragerø som heter 
Erol Amedov. Han underviser hovedsakelig i engelsk. 
 
Digitalt er vi godt i gang med one-note på mellom- og ungdomstrinn og 1. trinn har 
allerede begynt å øve seg på iPad. 2. trinn kommer straks med. Vår læringsplattform 
Fronter fases som kjent ut, og skal overtas av et program som heter Zokrates. Dette 
vil ta litt lenger tid enn beregnet, men vi er tålmodige og finner løsninger på one-note. 
Det blir bra til slutt. Foresatte kan logge seg inn med elevens bruker foreløpig. 
 
Vi ber alle være forsiktige med av- og påstigning på parkeringsplassen. Vi ønsker 
ingen ulykker. Det jobbes fortsatt med en løsning for dette, men det tar tid. 
 
Året i år fortsetter med satsing på Liv og Røre, Respekt og nå også videreutvikling av 
Vurdering for læring. Dette skal vi bli enda bedre på. 
 
SFO har også hatt en fin start, og det er flere elever som benytter seg av dette. Også 
på SFO er Liv og Røre satsing, og det lages og gjøres mye morsomt i aktivitetene. 
Følg gjerne med på fb-siden vår. De er flinke til vise hva de gjør. 
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Nasjonale prøver er høstaktivitet og vi starter allerede uke 37 for ungdomstrinnet. 
 
Facebook-siden vår er en skryteside. Her vil vi fortelle om stort og smått som skjer 
både på skolen og SFO.  
For viktige beskjeder benytter vi som før Visma SMS og hjemmesiden vår: 
http://www.bamble.kommune.no/SB/skoler/herre-skole/ 
 
Her vil du også finne annen viktig informasjon om virksomheten vår. 
 
Til slutt vil jeg minne om foreldremøtene nå i høst. Vi ønsker velkommen og håper at 
alle kan møte. 
 
Ungdomstrinn (8.-10-trinn) kl 1730 torsdag den 13. september 
Rektor møter foresatte kl. 17.30 i amfiet 
8.-10. trinn kl. 1800 går til sine klasser og møter kontaktlærer. 
 
Småtrinnet (1.-4.trinn) kl 1700 tirsdag den 11. september 
Møte med kontaktlærer i sine klasser 
Rektor møter foresatte kl. 18.00 i amfiet 
 
Mellomtrinnet (5.-7. trinn) kl 1800 tirsdag den 11. september 
Rektor møter foresatte kl. 18.00 i amfiet 
5.-7. trinn går kl. 1830 til sine klasser og møter kontaktlærer. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Bente Thomassen 
Rektor 
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