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Til foreldre og foresatte 
 

Godt nytt skoleår alle sammen! 
 
Da er jeg på plass på Herre skole og har blitt tatt godt imot av elever og ansatte. Jeg 
har vært spent og har gledet meg veldig til å ta fatt på rektorjobben. 
 
Dette blir et halvår med store endringer. Ungdomstrinnet skal flyttes til Bamble 
ungdomsskole og Herre skole blir en barneskole. Dette blir en stor overgang for alle 
og mitt hovedfokus vil bli å følge dette tett, legge til rette for en god overgang og 
ivareta alle parter i prosessen.  
 
Korona 
Sist søndag fikk vi beskjed om at ungdomstrinnet skulle over på rødt nivå. Det vil si 
at vi har delt 8., 9. og 10. trinn i hver sine klasser.  
Det har også blitt endringer på timeplanen og tidspunkt for tilstedeværelse på skolen. 
Dette har de aktuelle trinnene fått mail om fra Linn. Vi krysser fingre for at dette ikke 
blir langvarig.  
 
Barneskolen er fremdeles på gult nivå og dette kan nok virke forvirrende for noen og 
enhver. Det er viktig for skole-Norge at undervisningen til barn skal være mest mulig 
normal. At ungdomstrinnet havnet på rødt nivå handler mye om at det er større 
smitte i denne aldersgruppen på landsbasis og at ungdom farter rundt mer enn de 
små. Siden vi er en 1 – 10 skole blir det derfor forskjeller. Vi forholder oss til de 
retningslinjene som kommer fra sentralt hold og prøver å gjøre ting så bra som mulig.  
 
I disse tider må vi regne med at noen i vår krets får korona og må være hjemme i 
karantene. Det er strenge regler rundt dette og alle kan være trygge på at ingen 
kommer tilbake til skolen før karantenetiden er over og det er trygt.  
 
Kiss and Ride er nå ferdig og tatt i bruk. Dette sikrer trygg avlevering og henting av 
elever og vi setter stor pris på at alle bruker denne.  
 
I juleferien har det blitt hogd flere trær rundt skolen. Dette har gjort sitt til at det har 
blitt mer åpent, lysere og mer oversiktlig.  
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Både i skoletiden og på SFO er vi mye ute. Akebrett og andre vinterleker blir tatt i 
bruk. I tillegg jobbes det i disse dager med å få til skøyteis i skolegården. For at 
barna skal få best mulig glede av uteaktivitetene er det viktig at de kommer på skolen 
med varme og klær.  
 
Informasjon fra SFO 
God oppstart på SFO. Vi har en flott gjeng som var glade for å se og leke med 
hverandre igjen. Venner betyr mye for både voksne og barn. Viktig med omsorg og 
omtanke.  
Vi tar i bruk VISMA-appen, men som en trygghet i starten er det lurt å ringe eller 
sende SMS.  
Minner om at vi i disse koronatider skal ha færrest mulig inn på SFO og skolen, og 
ber om at dere ikke følger barna inn. Fint om dere benytter dere av VISMA-appen til 
beskjeder.  
 

Til slutt: Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål eller ting dere ønsker å drøfte. 

Vi er tilgjengelige både på e-post og telefon.  

 

Vennlig hilsen 

Merete Sivertsen                                                                                                                                               
Rektor  
Tlf. 35965683 – 95072585 
Merete.Sivertsen@bamble.kommune.no 
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