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Foreldreinfo 1 skoleåret 2020-2021 

Nytt skoleår og mange nye muligheter. 

Velkommen tilbake til skolen etter en lang sommerferie.  

Vi er glade for at vi får starte opp med alle elevene våre nå på mandag. Det har vært litt 
spenning nå i ferien om smitten skulle medføre ny nedstenging eller innstramminger. 

Småtrinnet starter på skolen kl. 0830. 

Mellomtrinnet og ungdomstrinnet starter på skolen kl. 0840 

1.klasse starter første skoledag kl. 0930 med samling i skolegården. (Hold avstand) 

Det vil ikke bli noen felles samling i skolegården for de andre elevene, men jeg kommer 
innom alle klasser i løpet av første skoledag og hilser på.  

For de som starter i 1.klasse på mandag kl. 0930 er det vanlig at foreldrene er med inn i 

klasserommet, men i år må vi gjøre det litt annerledes. En forelder får lov til å bli med inn i 

klasserommet sammen med eleven. Den foresatte tar bildet og går ut igjen så snart som 

mulig, eller etter elevens behov. Heidi Karethe gir beskjed. Fra kl 1000 kan foresatte gå til 

informasjonsmøte i kantina som begynner ca 1015. Husk god avstand til hverandre. 

Nå er vi i gang med ny læreplan og vi synes den er spennende og passer veldig godt for 
Herre skole og våre muligheter. Klassene skal jobbe mer sammen, det blir flere å jobbe 
sammen med, fler å hjelpe og få hjelp av, mer variasjon, motivasjon og engasjement. 

Fortsatt Corona, samme regler fortsatt. 

Elevene skal fortsatt begynne skolen til forskjellige tider; småtrinn begynner kl 0830, 
mellomtrinn og ungdomstrinn begynner kl 0840. Elevene går direkte til sin inngang og til 
klasserommet. Skoledagen avsluttes til ordinære tider etter årets timeplan. 
 
Renhold og kohorter for klassene opprettholdes og avstand på minst en meter gjelder fortsatt 
ute i skolegården. Vi bruker tid på repetisjon slik at alle er innarbeidet på rutinene på gult 
nivå.  
 
Gymsal og garderober blir etterhvert åpnet. Gymtimer blir ute den første uken og etter hvert 
tilpasset situasjonen. 
 
 
Friminutt avholdes i separate kohorter og inn og utgang i egne dører. 
Det blir leksehjelp fra uke 35 for 1.- 7.trinn. 
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Jeg gjør oppmerksom på at elevene på SFO forholder seg til sine samarbeidende kohorter, 
og vil i størst mulig grad være utendørs fra kl 0700 til 0830. Elevene må derfor ha utetøy 
tilpasset vær og forhold fra morgenen av.  
 
Informasjon og smitteveileder finner du på FHI.no og udir.no. Bamble kommune har også 
informasjon på sine hjemmesider. 
 

SFO/SKOLE 

SFO har vært i gang siden 3.aug. Vi har nå 32 barn fra 1. til 5. trinn. 

Hver kontaktlærer har sitt vismanummer som skal brukes til kontakt ang skole. Dette 

blir opplyst i eget brev fra kontaktlærer. 

Siste året med ungdomsskolen 

Dette er siste året med ungdomstrinn på Herre skole. Den nye skolen har kommet opp på 

Grasmyr og det er imponerende bygg. Der er det virkelig tilrettelagt for aktivitet og læring. 

Samtykke og elevinformasjon 

Førstetrinns foresatte og de som har endringer i opplysninger må gå inn på denne linken og 

fylle ut skjema som kommer elektronisk til skolen. 

https://www.bamble.kommune.no/Elektroniskeskjema/soknadsskjema---skole-og-barnehage/ 

Kontrakt for digitale enheter utgår, da vi kan forholde oss til Bamble kommunes 

ordensreglement ; 

Kommunestyret i Bamble har i møte 08.02.18, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om 
grunnskolen og den videregående opplæring (Opplæringsloven), § 8-1, 3 avsnitt, § 9a-10 og 
9a-11-, vedtatt følgende forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolene i Bamble. 

 

Etter lov om skadeerstatning § 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.  

 

De fleste forsikringsselskap er positive til å forsikre digitale enheter som tilhører skolen.  

 

 

https://www.bamble.kommune.no/Elektroniskeskjema/soknadsskjema---skole-og-barnehage/
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Kiss and Ride ble vedtatt før sommeren. Endelig blir det på og avstigning ved Herre skole. 

Dette kommer nok til å medføre noe stenginger av veien og parkeringen, men sluttresultatet 

blir så bra at det er verd det. 

 

Vi har med glede fått en del nye elever ved skolen og det er vi glad for. Vi håper at de 

opplever å bli tatt vel imot. 

 

 

 

Lars Grimsrud, fagarbeider på SFO fikk ny jobb i barnehage og avsluttet arbeidsforholdet på 

Herre. Vi ønsker han lykke til i ny jobb. 

 

Mona fortsetter enda litt til som leder i SFO og det er vi glade for. 

 

 

Jeg har fått ny rektorjobb i Midt-Telemark. Det har vært en vanskelig avgjørelse for jeg har 

hatt en fantastisk tid på Herre. Som ny rektor ble jeg utrolig godt mottatt og har lært og erfart 

så mye som jeg tar med meg i ny jobb. Men det skal sies at jeg tror ikke jeg noen gang vil få 

en så flott arbeidsplass igjen. Man legger liksom igjen hjertet på Herre tror jeg….. 

 

 

Med dette vil jeg takke for en fantastisk tid med dere foreldre og deres barn og ungdommer.  

 

Linn konstitueres som rektor fra 1. september og hun er klar for å gjøre jobben inntil ny rektor 

er på plass. 

 

 

Vennlig hilsen 

Bente 

 

 


