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Til foreldre og foresatte 
 

Vi har hatt en fantastisk fin høst med elevene på Herre skole. Det er så mye positivt 
og bra som skjer hos oss. 
 
Jeg legger ved resultater nasjonale prøver som viser at vi jobber godt, det er fin 
lesning for de som ønsker det. Gå gjerne inn på skoleporten.no for utfyllende 
informasjon. 
 
Elevundersøkelsen samsvarer med min opplevelse av Herre skole. Her har elevene 
det bra sammen, de jobber godt sammen og det er dedikerte og profesjonelle lærere 
som veileder elevene på en god måte. Elevundersøkelsen skåres fra 1-5 med 5 som 
beste resultat.  
 Jeg vil nevne:  

  Trivsel: 4,6 

 Støtte fra lærerne: 4,6 

 Trygt miljø: 4,7 

 Regning: 3,6 
 
Vi er spesielt glad for at trivselen er så god på skolen vår. Det er det aller viktigste.  
Også spekterundersøkelsen viser gode resultater med høy trivsel. I tillegg har vi 
laget sosiogram for hver klasse hvor vi har fokus på hvem som er sammen og jobber 
videre med det. 
 
Det har vært en del saker vi har behandlet på Elevens skolemiljø. Vi har jobbet godt 
og systematisk og lukker sakene etter hvert nå. Arbeidet fortsetter selvfølgelig, og det 
er fint at foreldre og elever sier fra når noe ikke er greit. Vi har lært mye av dette 
arbeidet og ser at vi lykkes godt slik vi jobber nå. Det viktigste for oss er at elevene 
trives på skolen. 
 
Vi har hatt et par gode medieoppslag i høst; 7. trinn som fulgte valget i år. Det er så 
flott å se elever som engasjerer seg. Der har vi høyt læringsutbytte. 
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Vi fikk også oppmerksomhet i både aviser og TV med planer for tilrettelegging for 
Aleksander. En godsak som vi hører om fortsatt. Det skjer mye positivt på Herre. 
 
 
Jeg vil også si at jeg synes jeg er blitt godt kjent med mange av elevene og dere har 
gode og trivelig barn. En del møter med foreldre er det også blitt, og jeg opplever at 
vi jobber godt sammen. Når vi ser at vi har et felles mål og jobber sammen mot dette 
lykkes vi. 
 
Jeg gleder meg til å starte et nytt år sammen med elevene på Herre, et nytt år med 
foreldresamarbeid og jeg ser frem til en fremtid på Herre hvor vi fortsatt utmerker oss 
med elever som er respektfulle og høflige og som fortsatt trives godt på skolen. 
 
Jeg ønsker alle en god og fredelig jul fra alle oss på Herre 10-årige skole. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Bente Thomassen 
Rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

5 trinn har bedre resultat i år i engelsk og mindre spredning i resultatene. Dette er godt 
prestert. 
I lesing er resultatet noe lavere enn i fjor, men også her er spredningen mindre. Det er et 
resultat vi er fornøyd med, men skal jobbe mer med.  
I regning er resultatet omtrent som i fjor, men med en betydelig mindre spredning og det er vi 
veldig fornøyd med. 
I engelsk og regning ligger 5.trinn over nasjonalt snitt, og i lesing på ligger vi på nasjonalt og 
fylkesmessig snitt. Dette er gode resultater. 

Indikator og nøkkeltall 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Engelsk - Herre skole 49 47 51 53 

Engelsk - Telemark fylke 47 46 51 51 

Engelsk - Nasjonalt 50 50 50 50 

Lesing - Herre skole 43 46 52 49 

Lesing - Telemark fylke 48 47 49 49 

Lesing - Nasjonalt 49 49 49 49 

Regning - Herre skole 48 46 49 49 

Regning - Telemark fylke 45 47 49 49 

Regning - Nasjonalt 48 48 48 48 



 

   

 
Nasjonale prøver u-trinn 
 

 
 
 
8. trinn er 6 elever totalt og gir ikke et representativt bilde av resultater for trinnet. Det vises 
tilbakegang i engelsk, men mindre spredning. Tilbakegang også i lesing, og ligger nesten 
gjevnt med resultatet i fjor i regning. 
Engelsk 8.trinn 

Indikator og nøkkeltall 
Mestring
snivå 5 

Mestringsnivå 
4 

Mestringsnivå 
3 

Mestringsnivå 
2 

Mestringsnivå 
1 

2017-18 - Herre skole 0,0 40,0 60,0 0,0 0,0 

2017-18 - Telemark fylke 7,7 17,7 41,9 22,5 10,2 

2017-18 - Nasjonalt 10,9 20,8 41,1 18,8 8,4 

 
Det som er veldig positivt med årets resultater er at elevene er samlet om mestringsnivå 3 og 
4 i engelsk. Ingen elever skåret på de laveste nivåene, men ingen heller på høyeste nivå. Og 
vi ligger over nasjonalt og fylkets nivå. 
 
 
 
 
 



 

   

Resultat ungdomstrinn: 

Indikator og nøkkeltall Trinn 8 Trinn 9 

Engelsk - Herre skole 52   

Engelsk - Telemark fylke 49   

Engelsk - Nasjonalt 50   

Lesing - Herre skole 48 56 

Lesing - Telemark fylke 49 52 

Lesing - Nasjonalt 50 54 

Regning - Herre skole 48 51 

Regning - Telemark fylke 49 51 

Regning - Nasjonalt 50 54 

 
8. trinn lesing og regning. 
Under nasjonalt snitt, men ikke mye. Noe tillegger vi liten klasse som gjør at resultatene blir 
preget av dette. 
 
9 trinn Lesing: 
Over nasjonalt snitt, og vi er meget fornøyd. 
9. trinn Regning: Under nasjonalt snitt, men på høyde med snitt i fylket. Vi fortsetter å jobbe 
med dette. 
 
 
 


