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Foreldreinfo nr. 4 2019-2020 
 
Hei igjen.  
I skrivende stund sitter jeg sammen med FAU og orienterer om fådeling av Herre skole. 
Dette er noe komplisert å formidle uten å ha gode skisser og modeller. FAU sammen med 
rektor skal utarbeide disse i arbeidsmøter og dette vil bli presentert på et eget foreldremøte 
viet til dette temaet nærmere sommeren. Noen flere brikker må på plass, så kan vi 
presentere modellen. 
 
Jeg opplever at FAU har noe mer forståelse for at vi blir fådelt og hvordan dette kan 
gjennomføres. 
 
Ny læreplan kan leses her. Vi legger særlig vekt på overordnet del. 
https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/ 
 
SFO forblir uendret. Der vil driften bli som før. 
Jeg har også informert Kultur- og oppvekst-utvalget om denne endringen. 
 
Corona – viser til Utdanningsdirektoratets sider. https://www.udir.no/kvalitet-og-
kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ 
Og ellers forholder vi oss til kommunelegens rådføringer. Se også Bamble kommunes 
hjemmeside. 
Det er likevel greit kanskje å holde tilbake med håndhilsing og klemming i en periode 
fremover. 
 
Det ble ingen vinteraktivitetsdag i år. Det har vært lite snø, og været har vært så som så. 
Nå legger vi opp til en felles turdag så snart som mulig, og primært på en godværsdag. 
 
 
Påskeferie  fra 6. til 13. april 
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Viktige datoer fremover 

 Skolens ettermiddag den: 4. juni, husk å sette av ettermiddagen. Vi gleder oss. 

 Uke 12 ungdomstrinn: Prøveeksamener 

 Uke 14 ungdomstrinn: Prøvemuntlig eksamen 

 21. april kl. 1730 foreldremøte ungdomstrinn m/valg til FAU 20/21 

 23. april kl. 1730 foreldremøte småtrinn m/valg til FAU 20/21 1.-4.klasse 

 23. april kl. 1900 foreldremøte mellomtrinn m/valg til FAU 20/21 5.-7.klasse 

 30. april Planleggingsdag; skole og SFO stengt. 

 15. mai kl. 0900 Trekkfag eksamen, og så går det slag i slag fremover. 

 Muntlig eksamen skjer engang mellom 28. mai og 16. juni 

 18. juni avslutning 10.trinn. 

 Siste skoledag 18. juni 
 
Jeg takker både elever og foreldre for hjelp og oppmerksomhet i anledning Inspektør Turid 
Tveit sin avgang på Herre skole. Det var utrolig rørende og det er tydelig at hun har betydd 
mye for mange. 
 
Linn Lyngmo Andersen har tiltrådd som konstituert inspektør og gjør en flott jobb. Vi ønsker 
henne velkommen i administrasjonen. 
 
Ønsker dere alle flotte vårdager. 
 
Vennlig hilsen 
Bente Thomassen 
 

 


