
 

   

 

 
Foreldreinfo Herre skole nr. 06 – 2018-19 
 
Til foreldre og foresatte   
 
Nå er vi straks ferdig med eksamener her på Herre skole. Fine erfaringer for 10.klasse elever 
som møtte oppgavene sine positivt. Et fint kull elever som har en positiv tilnærming til sine 
oppgaver. 
 
Nå er vi i sluttspurten på forberedelser til skolens ettermiddag, 11.juni og vi gleder oss veldig 
til å være sammen med foreldre og beboere på Herre. Vi håper mange kommer denne 
ettermiddagen og ser på noe av det vi holder på med. Det blir kanskje mulighet for å prøve 
seg litt selv også. Vi starter kl. 1700 og er ferdig kl. 1900. 
 
Elevene skal underholde og vise frem litt på sine klasserom. Alle rom er åpne for alle å se.  
 
Ta dere en tur innom sløyden for å se om du eier noe 
av klærne som har blitt glemt igjen på skolen i løpet 
av året. Klær som blir igjen etter den kvelden, gir vi til 
Fretex o.l. 
 
Våren har vært nokså rolig, det har vært noen 
nyhetsoppslag om ungdommen i Bamble, men vi 
jobber tett og godt over hele linja i Grenland.  
 
Vi hadde et foreldremøte i vår med dette som en del 
av temaet. Vi opplevde foresatte som var engasjerte 
og opptatt av ungdommene våre.  
 
FAU var initiativtakere til dette, og sammen synes vi 
at det ble et godt møte. 
 
SFO har vært aktive i vår, som alltid, og de har lagt ut 
mange bilder på fb-siden vår. Det er fint å være elev 
på Herre SFO. Der skjer det noe hele tida. De har 
også jubileum i år, og vi feirer SFO på skolens 
ettermiddag. Nå blir det spennende i sommer, for da 
skal SFO pusses opp. Det blir stas å vise frem når vi 
starter opp igjen.  
 
Til slutt vil vi ønske alle en riktig god sommer. Ta 
vare på hverandre og ha fine opplevelser i 
sommervarmen. 

 Herre skole 11.06.2019 

 
 



 

   

Noen viktige dager:  
11. juni – skolens ettermiddag kl 17-19 
18. juni – idrettsdag 
19.juni – avslutning 10.trinn kl 1730 
20.juni – siste skoledag – avsluttes til vanlig tid 
21.juni – elevene avspaserer. 
 
 

Vennlig hilsen 
Bente Thomassen 
Rektor 


