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Foreldreinfo 1 skoleåret 2022-2023
Da er vi godt i gang med et nytt skoleår!
Og for en oppstart det har vært. Det var en flott bukett med elever som møtte oss den 17.
august. Glade, forventningsfulle og stort sett klare for å starte på et nytt skoleår. Det første
møtet med nye, spente førsteklassinger var som alltid en spesielt hyggelig opplevelse.
Vi har hatt værgudene med oss i oppstart, så uteområdene våre har vært flittig brukt.
Torsdag 25.august hadde vi aktivitetsdagen «Fun in the Sun». Her var det god stemning,
mange aktiviteter og mye vann
Skoledagen begynner kl.08.30 for alle elevene.
1. – 4. trinn slutter kl.13.00 mandag, onsdag og torsdag.
5. – 7. trinn slutter kl.14.15 mandag, onsdag og torsdag.
Tirsdag og fredag slutter alle kl. 13.30.
Leksehjelp for 5. – 7.trinn hadde oppstart denne uken.
Skolene i Bamble kommune satser ekstra på trygt og godt skolemiljø og en av
planleggingsdagene fikk vi gleden av å delta på et foredrag av Inger Bergkastet. Hun har
jobbet med dette temaet lenge og har skrevet boken «trygt og godt skolemiljø. Denne boken
tar utgangspunkt i læreplanens overordnede del og opplæringsloven og vektlegger at et godt
læringsmiljø krever systematisk arbeid på fler nivå i skolen:
- Omsorgsfull kontroll (klasseledelse, struktur og rammer)
- Relasjoner
- Hjem- skole-samarbeid
- Læreplanforståelse og elevenes læring
- Vennskap og inkludering
Dette skoleåret starter vi opp med en «ny» arbeidsmåte på Herre skole.
Vi vil jobbe tverrfaglig og møte behovet for faglig og sosial tilhørighet i lesing, skriving og
regning, i fagene norsk, engelsk og matte. Dette vil i oppstart foregå to timer, to dager i uken.
Vi imøtekommer her opplæringslovens § 1 – 3 og 1 – 4. Krav om tilpasset opplæring for alle
og tidlig innsats på 1.- 4. trinn.
SFO/SKOLE
SFO har vært i gang siden 1.august og har nå 27 barn.
Minner om at dere laster ned Visma skoleapp for kontakt mellom skole og hjem. Informasjon
om dette er sendt ut tidligere, men gi beskjed dersom dere har problemer med å få dette til å
fungere. Vi hjelper gjerne til.
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Kontrakt for digitale enheter
Denne kontrakten er felles for Bamble kommune og dere skal ha fått den utdelt som
ranselpost. Vi minner om at iPad skal brukes til lekser og at det er skolens eiendom på lik
linje med en skolebok.
Etter lov om skadeserstatning § 1-2 pkt. 2, er foresatte erstatningspliktige for skade som
deres barn har gjort med for tiden inntil kr 5.000 for hver skadevoldende handling. Visse
forutsetninger gjelder. Foresatte skal i slike tilfeller varsles.
Når elever blir kjørt til skolen
Vil til slutt minne om at dere bruker av- og påstigningsområdet nedenfor skolen. Det oppstår
ofte farlige situasjoner når elevene blir kjørt helt opp til bommen og det må vi unngå. Også
ved henting på SFO skal «kiss’n ride» brukes.
Minner om hjemmesiden til skolen som ligger på Bamble kommunes nettsider.
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