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Da er vi godt i gang med skoleåret og det meste begynner å falle på plass. Vi var alle spente 
på en ny høst med fådeling og nye klassegrupper, og vi er glade for at vi har gått oss til, og 
for at både elever og lærere begynner å falle til ro i den nye organisering.  
 
Sensommeren og høsten så langt har hatt et herlig vær, og Herre skole har vært masse ute. 
Det er godt for både store og små. Når man er ute er man sammen på en litt annen måte 
enn i klasserommet, og i en slik prosess vi har vært inne i nå, så er det fint at man kan være 
ute, leke, gå på tur sammen og bli kjent med nye klassevenner.  
 
1.-4. trinn har vært masse ute, og fredager har stort sett vært turdager. De koser seg ute og 
er en fornøyd gruppe på tur. På tirsdager har de stasjonsarbeidsdager, og noen av 
stasjonene er liv og røre- aktiviteter ute i skolegården. Det er gøy å se at det er så mye 
aktivitet, lek og læring ute. Da vi fremdeles er på gult nivå hva gjelder smittevern, er det 
kohorter som gjelder i skoledagen og det er derfor faste grupper som er sammen. 1. trinn har 
fått god hjelp av 4. trinn til lek og oppgaver og det er godt å se smilende og løpende 
førsteklassinger som trives i skolegården.  
5.-7.trinn har vært masse ute på tur, og tirsdager har vært deres turdag denne høsten. De 
har vært flinke til å bruke det fine været og det har blitt både gåturer og sykkelturer. 8.-10. 
trinn har også hatt en aktivitetsdag i høst. Vi vil fortsette med å være mye ute. Husk klær 
etter vær. 
 
Det å bli kjent og jobbe med det sosiale i de nye klassegruppene har vært en viktig prioritet i 
høst, samtidig som læring, kartlegging og nasjonale prøver også står på planen fører til at vi 
både elever og lærere har fulle dager og står på. Utviklingssamtalene er i gang på alle trinn 
nå. Foreldremøter er også like rundt hjørnet, og vi er glade for at det er åpnet opp for å 
gjennomføre samtaler og møter i høst. Skole- hjem samarbeid er en viktig faktor i elevens 
utvikling, og det er viktig at vi får gjennomført på en god måte til tross for smittevernsregler.  
 
SFO- barna koser seg med mange ulike aktiviteter både inne og ute, og barna er klare på at 
Herre skole har verdens beste SFO. Nå går vi en tid i møte med både Halloweengøy og 
juleverksted etterhvert og de ansatte på SFO er så flinke til å sette i gang aktiviteter med 
barna der.  
 
Vi er som sagt fremdeles på gult nivå med tanke på korona og smittevern, og vi skal 
begrense store samlinger, vaske hender, forholde oss til kohorter og vi skal ikke være på 
skolen når vi er syke. Dette gjelder både voksne på skolen og elever. FHI sine 
smitteveiledere sier noe om når man skal holde seg hjemme fra skolen og de oppdateres 
stadig. Er dere i tvil på hva som gjelder så kontakt skolen eller lærer. Det er viktig at vi står 
sammen om å holde smitten nede her hvor vi bor. 
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Utbyggingen av en ny holdeplass er i gang her ned ved veien. Det blir bra når vi får en ny 
plass for av- og påstigning. Vil minne om at det ikke skal kjøres helt opp til bommen ved 
avlevering og henting, det er spesielt viktig i tiden fremover da veien nede er smalere enn 
vanlig nå som de jobber der. Barna må nå gå opp gjennom parkeringsplassen og det oppstår 
uoversiktlige og farlige situasjoner når biler rygger ned igjen.  Plutselig kommer det snø og 
det blir mørkere, og da er det viktig at vi som jobber her på skolen får parkert og ikke må stå 
å vente på rygging oppe ved bommen. Det er trangt nok som det er her oppe. 
 
 
Å være konstituert rektor i en periode nå her på Herre skole, er en glede når man har så 
mange arbeidsomme og dedikerte lærere og barne- og ungdomsarbeidere i staben, og flotte 
elever i klasserommene. Det ble i september avgjort at ny rektor hos oss er Merete 
Sivertsen. Hun jobber nå som fagleder på Stathelle barneskole, og skal avvikle jobben sin 
der på en god måte før hun tiltrår hos oss 1.januar. Hun har vært på besøk på skolen og 
gleder seg masse til å starte i jobben. Vi gleder oss til å bli kjent med henne.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Linn Andersen 


