
 

   

 

 
 
  Dato: 7.mars 2017 

 
Foreldreinfo Herre skole nr. 06 – 2016-17 
Hei, alle sammen. 
Nå har jeg kommet godt i gang som ny rektor ved Herre skole. Jeg har hatt god hjelp av 
Inspektør Turid Tveit i denne oppstartsperioden.  Det tar litt tid å komme inn i denne jobben 
men kollegaene mine er tålmodige og det er elevene også.  Det har vært fint at vi to har vært 
rektor samtidig en tid. 
Jeg vil gjerne innlede med å fortelle litt om meg selv; 
Jeg er 50 år gammel, oppvokst på Hadeland, og har bodd over 20 år i Vefsn i Nordland før 
jeg kom nedover til Telemark i 2010. Jeg har to voksne sønner. 
Jeg har jobbet i skolen siden 1993. Først på folkehøgskole, så barneskole og ungdomsskole 
og nå sist i Nome kommune som Inspektør. Jeg har jobbet innenfor voksenopplæring, 
grunnskole og norskopplæring for fremmedspråklige. 
Det var fint å komme til Herre. Rektor Bente Tangen overlot en høyt fungerende skole med 
profesjonelle lærere, flotte og høflige elever, og et godt og engasjert miljø til oss. Vi skal 
fortsette videre og jobbe godt for elevene. 
 
Respekt for regning 
Vårt satsingsområde er Respekt for Regning. Dette jobbes det systematisk med og vi er 
kommet godt i gang. Vi er ferdig med første aksjonsperiode og har evaluert gode tverrfaglige 
opplegg på alle trinn. Vi fortsetter arbeidet og har dette med oss i hverdagen og planene 
våre. 
 
Innskriving 1.klasse 
Nå er det tid for innskriving for 1.klasse-elever og det gleder jeg meg veldig til. Det er første 
gang jeg gjør, så da er vi nybegynnere både eleven og jeg. Det blir fint å følge min første 
førsteklasse gjennom skolegangen. 
 
Våren er alltid spennende, og det er mye som skjer.  
Elevrådet skal være med i utformingen av den nye ungdomsskolen og skal ha medvirkning. 
Derfor skal elevrådet ha arbeid i klassene på skolen sammen med alle elevene og deretter 
samles sammen med de andre skolene og gi sine innspill. Spennende! 
Neste års førsteklassinger skal ha en bli-kjentdag, og det gleder vi oss veldig til. 25 elever 
som venter spent på å begynne på Herre skole.  
Bli-kjent dagen er 22.mai kl 1200 - kl 1400.  
 
I løpet av våren gjennomføres kartleggingsprøver på 1.-3. trinn i Lesing og Regning. 
Så er det også tid for eksamensforberedelser. Det er en travel tid, med mye som skal 
organiseres og for elevene blir det mye repetisjoner og forberedelser.  Det er krevende med 
både skriftlig og muntlig eksamen, men vi står på alle sammen og legger til rette for at dette 
skal bli helt optimalt for elevene. 
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Så lurer dere kanskje på om det blir mye endringer med en ny rektor. Det blir det ikke. Jeg 
tenker at stabilitet og forutsigbarhet er viktig i skolen. Jeg er opptatt av at elever skal ha det 
bra, og at de lærer best da.  Nå skal jeg først og fremst bli kjent med skolen, elevene og 
kollegaene. På Herre skole opplever jeg at vi er i en fin retning og der fortsetter vi. 
 
Denne gangen valgte jeg et litt personlig preg på foreldreinfoen, fordi det er første gangen 
jeg som rektor skriver til dere. Det er hyggelig det, men det tar ganske mye tid for meg. 
Heretter skriver jeg foreldreinfo i en kortere og mer konsis form og ber om forståelse for det.   
 
Så gleder jeg meg til å bli mer kjent med elever og foresatte.  
 
Vennlig hilsen 
 
Bente Thomassen 
Rektor på Herre Skole 
 
 
 
 
 
 


