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Vi er godt i gang med desember, og juleferien står straks for døren. Desember er kort, 

hektisk og sprekkfull av hyggelige aktiviteter i kombinasjon med ordinær undervisning. 

Tradisjoner skal føres videre, så pepperkaker og gløgg til alle som en oppstart på julen er 

gjennomført. Julevandring for 1.klasse, juleverksted med julegrøt, Lucia-feiring og 

juleSANGling er aktiviteter som vi gleder oss til. I tillegg kommer alle små og store aktiviteter 

i de enkelte klassene. SFO har også sine faste juletradisjoner med juleverksted, 

pepperkakepynting og nissefest, så denne førjulstiden vil bli hyggelig for store og små. 

 

Denne høsten har vi jobbet en del med å bli nye Herre skole. Utfordringer har vi hatt 

underveis, men det kjennes ut som at nye rutiner begynner å falle på plass.  

I løpet av høsten har vi, både hatt besøk utenfra og vi har reist til aktiviteter andre steder i 

kommunen. SFO har hatt besøk av DuVerden,og den skumle heksa på Halloween, 5.trinn 

har deltatt på dans, 2.trinn er i gang med Morokor, og 1.-4.trinn har hatt besøk av DKS med 

forestillingen «Bo flytter ut». I tillegg har 3. og 4. trinn deltatt på svømming i den nye 

svømmehallen på Grasmyr og 4.trinn fikk besøke Walle-utstillingen på Stathelle. 

Nye spennende besøk kommer over nyttår.  

 

I september, oktober og november ble elevsamtaler og utviklingssamtaler gjennomført. Dette 

er måneder med litt sterkere fagfokus og læringstrykk i kombinasjon arbeidet med trygt og 

godt skolemiljø.  

Elevundersøkelsen er gjennomført på 5.-7.trinn. Dette er en større nasjonal kartlegging og 

resultatet på denne blir publisert på nyåret.  

Elevene på 5. trinn har gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. 

Resultatene viser at vi holder oss på et nivå som er ganske likt med landsgjennomsnittet. 

Resultatene på disse prøvene viser oss hva elevene mestrer bra, hva vi må jobbe videre 

med for å utvikle oss på skolenivå og hva som kan gjøres for å hjelpe den enkelte elev 

videre.  

 

Det er viktig for oss å ha en sterk og god dialog mellom skole og hjem og på tvers av skolens 

organer. Samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget er arenaen hvor skolen, 

elevrådsrepresentanter og foreldreutvalget kommer sammen for å samarbeide og styrke 

hverandre i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø på Herre skole. Jeg ser fram til videre 

samarbeid i disse utvalgene. 
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Vi legger snart et flott, innholdsrikt semester bak oss. Årets siste skoledag er onsdag  

22. desember. Vi følger vanlig timeplan denne dagen og siste time avsluttes kl.13.00 for  

1.- 4. trinn og 14.15. for 5. – 7. trinn. Eget skriv fra SFO om åpningstider og program i julen 

er sendt ut i Visma-appen.  

 

Første skoledag i 2022 er mandag 3. januar. 

 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul.       

 

Vennlig hilsen 

Merete Sivertsen                                                                                                                  

Rektor                                                                                                                                      

 

 

 


