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Julehilsen fra alle oss på Herre skole 
 
Det går mot jul. Juleball, og kirkebesøk og juleverksted. Det 
syder på Herre skole. Elevene er travelt opptatt og 
arrangerer og lager julepynt og kaker.  
 
 
Turid Tveit som er vår inspektør har bestemt seg for å gå av 
med pensjon etter 39 år i Bamble kommune. Hun er vår 
bauta på skolen, og har vært min store støtte som ny rektor 
på Herre skole. Hun kommer til å bli svært savnet. Hennes 
klokskap, varme og tålmodighet har vært med på å gjøre 
Herre skole til det vi er i dag. Vi skal takke henne av før 
vinterferien. 
 
Linn Lyngmo Andersen som nå er kontaktlærer på 8.trinn 
trer inn som konstituert inspektør frem til sommeren.  
I hennes sted kommer ny samfunnsfaglærer Kataryna Torgersen. Hun har takket ja til 
stillingen og starter 15. januar 2020. Kontaktlærerkabalen jobbes med. 
 
I media har det vært mye angående innsparinger i skoleverket. Hos oss vil dette medføre at 
vi blir en fådelt skole. Det vil si at vi må slå sammen klasser. Vi har allerede begynt å slå 
sammen klasser i enkelte timer, og vi ser at vi må slå sammen mer etter nyttår. Dette gir oss 
anledning til å prøve ut, vurdere og justere før vi går «all in» til høsten. 
 
Jeg vil også si at dette skjer fordi vi har mange små klasser og det er elevtallet som gjelder. 
For å kunne ivareta elevene er det nødvendig med fådeling. Vi på Herre skole er egentlig 
godt stilt i forhold til andre, og vi ser at vi kan få til en enda bedre skole, med enda bedre 
tilrettelegging fremover. Dette skal vi jobbe sammen om. 
 
Høstens nasjonale prøver og elevundersøkelser er gode. Gå gjerne inn på skoleporten og se 
resultater. 
 
Jeg har hatt ansvar for elevrådet i år. De er en gjeng flotte representanter, og jeg blir stolt når 
vi er ute på kurs eller samlinger. Hovedsaken for elevrådet i år har vært kantina. Den er nå i 
gang 2 ganger i uka og vi planlegger noe utvidelse etter nyttår. 
 
SFO har hatt en aktiv høst og har lagt ut mange fine bilder av aktiviteter på FB. Det er så 
koselig å komme på besøk i avdelingen der. Elevene koser seg og viser stolt frem det de 
lager. Jeg har til og med fått en privatkonsert av to elever. De er kreative, varme og flotte på 
SFO. 
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Jeg fikk også anledning til å vikariere med friluftslivgruppa, og jeg tenker at jeg kunne jobbet 
med dette hver dag hvis jeg hadde så flotte elever. Våre elever er ivaretakende, gode på 
samarbeid og ikke redd for å ta i et tak. Lykke var følelsen på turen hjem. 
 
Så til slutt vil jeg takke alle dere foreldrene og foresatte for støtte og for 
samarbeid. Jeg opplever mer telefoner og større kontakt etter hvert og 
det er bare positivt. Vi jobber jo sammen om barna deres. 
 
God jul alle sammen, godt nytt år, ta vare på hverandre, og så er vi i 
gang igjen 2. januar. 
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