
 

   

 

 
  

 

 

Foreldreinfo Herre skole nr. 05 – 2018-19 
 
 
Til foreldre og foresatte   
 
Husk: Planleggingsdag 5. april – SFO er også stengt. 
 
Årets foreldremøte for mellom og ungdomstrinn blir arrangert av FAU med tema; 
nettmobbing, nettvett, bevisstgjøring. 
 
Vi vil sammen ha en innleding, hvor politiet skal ha et innlegg. Eget skriv kommer med 
informasjon. Småtrinnet har møte tirsdag 9. april og mellom- og ungdomstrinn har torsdag 
11. april. For småtrinnet blir foreldremøte vinklet på bruken av elektroniske hjelpemiddel. 
 
Vi minner stadig om: 
Vi har fortsatt ikke mottatt samtykkeskjema fra alle: Vi ber dere gå inn på denne linken: 
https://kommune24-7.no/0814/701529 
 
 
Vi er nettopp ferdig med innskriving av nye elever, og vi gleder oss til et 
nytt flott kull på Herre skole. 
 
Vinterdagene har gått fint, på Gautefall var humøret på topp på 5.-

10.trinnselever, selv om det regnet og var mye tåke. For 
barnetrinnet var det meldt om flott turdag også. Vi er så 
heldig som har muligheter her på Herre og i nærmiljøet. 
Og så er vi heldige som aktive foresatte som blir med på turer. Tusen takk 
for god hjelp.  
SFO har hatt mange vårlige sysler i det siste og de er flinke å legge bilder 
på facebooksiden vår. Det synes at de har det moro.  
 
 

Elevrådet arrangerer LAN for 5.-10. trinn. Det er moro med et elevråd som tar både initiativ 
og ansvar. Informasjon om dette er sendt ut. 
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Skolens ettermiddag blir i år en feiring av ungdomsskolen som er 40 år, og SFO som er 30 år 
i år. Datoen er satt til 11.juni og vi gleder oss veldig til å være sammen med foreldre og 
andre Herre-folk. 
 
Det nærmer seg påske med stormskritt, og våren er en travel tid, spesielt for u-trinnet. 
Jeg skriver viktige datoer: 
9. april Praksiskurs 9.trinn 
12. april Prøvemuntlig 10.trinn 
29. april Matte tentamen 8.-9.trinn 
30. april norsk tentamen 8.-9.trinn 
7. mai engelsk tentamen 8.-9.trinn 
8.mai Opptur med 8.trinn (Turdag) 
 
Så er det eksamenstid for 10.trinn. 14.mai er det trekk for skriftlig eksamen. Det kommer 
egen informasjon om eksamener. 
 
 
Det er igjen et problem at foresatte kjører opp til porten og parkerer mens de følger sine inn i 
SFO og skole. Dette er problematisk fordi det gjør skoleveien utrygg og skaper farlige 
situasjoner.  
 
Til sist vil jeg anbefale alle om å ta en titt på dette: 
Tellonym https://www.barnevakten.no/anmeldelse/tellonym/ 
 

Så ønsker jeg alle god påske (litt tidlig ute, men får så være). Vi håper på sol og 
varme og ser frem mot sommer. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Bente Thomassen 
Rektor 
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