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INNLEDNING 

VELKOMMEN TIL HERRE SKOLE OG SFO 

Det er med stor glede jeg ønsker velkommen til skolestart. En annerledes 

start enn det vi har hatt tidligere år, for nå er det først gang vi er en 

barneskole. Vi vil nok synes det er litt rart i starten, men det går seg nok fort 

til. En spesiell velkommen til alle våre nye 1.klassinger. Vi gleder oss til å bli 

bedre kjent med dere.  

I år starter vi heldigvis opp på grønt nivå i forhold til smittevern og det er vi 

veldig glade for. Vi skal jobbe så normalt som mulig, men ikke glemme å vaske hender, 

holde avstand og holde oss hjemme når vi er syke.  

Dette skoleåret vil alle elevene på Herre skole ha sin egen iPad. Vi har i tillegg kjøpt inn et 

digitalt læreverk, Skolen fra Cappelen Damm, sammen med de andre barneskolene i 

kommunen. Dette er en spennende satsning som vi gleder oss til å benytte oss av.  

Vi ønsker alle velkommen til skolestart! 

Med vennlig hilsen  

Merete Sivertsen, rektor 

 

OM SKOLEN OG SFO 

Skolen har 97 elever ved oppstart og på SFO har vi 25 barn påmeldt. Vi er 17 ansatte fordelt 

på lærere, assistenter, miljøterapeut, miljøarbeider, helsesykepleier og administrasjon. I 

tillegg har vi en miljøarbeidertjeneste og en vaktmester som passer på at alt er rent, pent og 

i orden.  

Skoledagen starter kl. 08.30 for alle trinn. Sluttidspunkter finner dere i tabellen under: 

1. - 4. trinn 5. – 7. trinn 

Mandag  13.00 Mandag  14.15 

Tirsdag   13.30 Tirsdag   13.30 

Onsdag   13.00 Onsdag   14.15 

Torsdag  13.00 Torsdag  14.15 

Fredag    13.30 Fredag    13.30 

 

SFO 

Åpningstider kl. 07.00 – 16.30. 

SFO er stengt hele juli, jul- og nyttårsaften og 5 av skolens/SFOs planleggingsdager. 

Onsdag før skjærtorsdag senger SFO kl. 12.00.  
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STRATEGIPLAN ENHET SKOLE OG BARNEHAGE 

Skolen og kommunens visjon er å «åpne dører for verden og framtiden». Dette betyr at:  

 Alle barn skal bli vinnere i eget liv ut fra egne forutsetninger. 

 Alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet. 

 Alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø. 

 Alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele 

opplæringsløpet. 

VIRKSOMHETENS VERDIER 

Trygghet:  

Vise omsorg: Gi positive tilbakemeldinger, små- 

snakke og vise at man ser barnet/eleven ved å gå 

bort til barnet/eleven og snakke med. 

 

Bygge relasjoner: Vise interesse for hva barnet/ 

eleven driver med etter skoletid, skryte av, lytte til, ta  

på alvor og gjennomføre det man lover og vise respekt.  

 

Godt samarbeid: Ærlige, tydelige og positive tilbakemeldinger til foresatte og elever. Være i 

forkant med en positiv holdning. Være lyttende til foreldrenes synspunkt.  

Forutsigbarhet og struktur: God struktur på dagen med arbeidsfordeling som er lagt, faste 

aktiviteter og plan for timer. Være tydelig på forventninger. Videreformidle beskjeder til de 

som trenger dem.  

Respekt: 

Være pålitelig: Holde det vi lover, gjennomføre og være konsekvent. 

Være høflig: Være oppmerksom på kroppsspråk, tonefall og ord man velger. 

Vise anerkjennelse: Skryte og rose, lytte og fokus på tilstedeværelse. Være tydelige på at 

det er plass til alle, at alle er likeverdige og fortjener respekt. Nulltoleranse på negative 

kommentarer om andre. Være oppmerksom på fordommer og negative holdninger om andre 

folkeslag og religioner. 

Engasjement: 

Være kompetent: Være impulsiv, godt forberedt, sette seg mål for arbeidet, føle seg trygg 

og være aktiv ved å utvikle seg selv og arbeidsplassen. 

Være et godt forbilde: Blid, vennlig, spørre, ta seg tid, sette grenser og være konsekvent. 

Vise interesse: Være opptatt av elevene og sikre at alle barna blir snakket med i løpet av 

dagen. «Se» alle. 
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SKOLENS SATSNINGSOMRÅDER 

 

1. Fagfornyelsen 

Den nye læreplanen har vært gjeldende siden august 2020. Overordnet del av 

læreplanverket, som beskriver hvilke verdier og prinsipper opplæringen skal bygge 

på, må jobbes med kontinuerlig.  

 

2. Trygt og godt skolemiljø 

Det å skape et trygt og gode skolemiljø der den enkelte kan utvikle seg til å bli den 

beste utgaven av seg selv, både sosialt, kognitivt, emosjonelt og faglig skal alltid 

være i fokus. I året som kommer vil vi ha spesielt fokus på dette ved å systematisere 

arbeidet med å skape gode samarbeidsrelasjoner mellom alle aktørene i 

skolehverdagen.  

 

3. IKT 

Vi viderefører IKT-satsingen, nå med fokus på iPad på alle trinn.  

Skolen fra Cappelen Damm er et læreverk som dekker flere fag i skolen og dette skal 

det jobbes med på alle trinn.  

 

4. Liv og røre 

Dette er også et område som vi viderefører fra tidligere år. «Liv og Røre» er en 

modell for å fremme fysisk aktivitet i fag, kosthold og et bedre psykososialt miljø.  

 

5. Vurdering for læring 

Etterutdanningsprogrammet Skole-VFL ble fullført på Herre i april 2021. Kunnskapen 

vi fikk i dette studiet må nå videreføres til praksis i klasserommet. Mye er ting vi alltid 

har gjort og noe har vi iverksatt underveis i studiet. Vi jobber videre med dette i 

sammenheng med Fagfornyelsen. 

 

 

LÆRINGSMILJØ 

 

Respektprogrammet 

Dette ble innført i Bamble kommune i 2014 og har som mål å styrke de sosiale relasjonene 

på skolen. Som respektskole har Herre skole fokus på den autorative voksne. Det betyr at 

elevene møter voksne som viser omsorg og gir trygghet, med klare og tydelige rammer.  
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Elevenes skolemiljø (kapittel 9a i Opplæringsloven) 

Herre skole har nulltoleranse mot mobbing, vold, trakassering og diskriminering. Alle som 

jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra. Hvis så ikke er tilfelle skal den 

voksne alltid: 

 Gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis mulig. 

 Melde fra til rektor. 

 Undersøke det som har skjedd. 

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at krenkelsen stoppes og at eleven 

igjen får det trygt og godt på skolen. 

 

SAMARBEID MED HJEMMET 

DEN ENKELTE ELEV 

Vi kjenner på ansvaret av å ta vare på ditt barn. Felles forståelse og tett samarbeid med 

hjemmet er en del av nøkkelen til ditt barns suksess. 

Dere inviteres til to utviklingssamtaler i løpet av skoleåret. Den første i oktober og den andre 

i mars. Eleven skal delta på disse. I forkant av disse samtalene har lærer og elev 

gjennomført en elevsamtale.  

KLASSEN 

Foreldremøter blir holdt på høsten og våren 

Klassekontakter velges på våren (vårens foreldremøte). Klassekontaktene skal være med og 

planlegge temaer for foreldremøter og være representert i FAU og Samarbeidsutvalget. 

 

FORMELLE SAMARBEIDSARENAER I SKOLEN 

Medlemmer i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er klassekontaktene ved skolen.                

FAU konstituerer seg i første møtet på høsten 

Leder og nestleder av FAU er leder og nestleder i Samarbeidsutvalg (SU) og 

skolemiljøutvalg (SMU). Møtene i SU og SMU slås ofte sammen til ett møte.  

. 
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OVERGANGSRUTINER 

 

Helsestasjon – barnehage (tilvenning) 

Barnehage – skole/SFO: 

 Skolen får liste fra barnehagene om hvilke barn som skal begynne på Herre skole.  

 Skolen og SFO sender informasjon ut til foresatte om innskriving til skole og søke 
plass på SFO. 

 Barnehagen tar kontakt med skolen vedr. barn med spesielle behov. 

 Samarbeidsmøter med barnehagene om overgangen til skole. Foresatte deltar på 
møtet, hvis de ønsker. 

 Nye første trinn elever får tilbud om å besøke skolen ca. en gang i måneden i 
vårsemesteret. 

 Innskriving i mars, på rektors kontor. SFO er åpen for besøk. 

 Bli kjent dag for elevene i mai, og samtidig informasjonsmøte for foresatte. 

 

Barneskole – ungdomsskole: 

 Gjennomgang av elever med spesielle behov. Spesialundervisning og ressurser. 

 Foreldremøte på våren i 7. klasse, med informasjon om ungdomsskolen. 

 Informasjon til elevene om ungdomsskolen. Karakterer, valgfag og hvordan det er å 
være ungdomsskoleelev. 

 

SAMARBEIDSPARTNERE 

 

Trafikksikkerhet –  Trygg Trafikk - Alle barn sykler (4. og 5. trinn) 

PPT – Pedagogisk psykologisk tjeneste 

Barnevern 

Helsesykepleier – sitter i skolens kompetanseteam 

BUP – barne- og ungdomspsykiatri 
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AKTIVITETSPLAN 

Turer  

- Aktivitetsdag 26. august 
- Vinteraktivitetsdag februar 

Aktiviteter  

- Karneval 17.februar 
- Innskriving 1. klasse mars 
- Frokost fra Saniteten nov/desember 
- Skolens ettermiddag 2. juni 
- Idrettsdag, juni 
- 7.trinn avslutning i juni 

Nasjonale prøver september/oktober for 5. trinn i regning, lesing og engelsk. 

    

Elevundersøkelsen – oktober-november 

 

VEDLEGG – LIGGER PÅ HJEMMESIDEN TIL HERRE SKOLE 

1. Ordensreglement for Bamble kommune 

2. Handlingsplan for et godt skolemiljø 

3. Personaloversikt m/epostadresser 

4. Visma Flyt Skole  

5. Trafikksikkerhetsplan 

6. Nettvett / IKT-retningslinjer 

7. Skolerute   

 


