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Foreldreinfo nr. 4 2019-2020 
 
Hei igjen.  
Det har vært en travel tid på nyåret og mye usikkerhet i forhold til innsparinger i Bamble 
kommune og hva dette ville bety for oss. Jeg vil her presisere at det ikke er på noen måte 
krise på Herre skole. Våre grupper vil i snitt være på 24 elever. Delt likt på gruppene kommer 
småtrinnet ut med 20 elever pr gruppe, mellomtrinnet med 22 elever pr grupper og 
ungdomstrinnet med 30 elever pr gruppe. 
I tillegg er det assistenter, miljøarbeidere og spesialpedagoger. Dessuten har trinnene timer 
til flerdeling, (ca. 10 timer pr uke på mellom- og ungdomstrinn hvor man i prinsippet kan dele 
i 3 like grupper). 
Trinn 1 blir prioritert første halvår og får være alene gruppe i innskoleringen. Vi synes dette 
er viktig. De er 11 elever denne høsten. 
 
Det jeg beskriver her er bare en råskisse. Vi skal bruke våren på å arbeide ut vår Herre-
modell som passer for oss. Dere skal være trygge på at vi hele tiden jobber for elevens 
beste. Jeg har stor tro på at vi skal gjøre dette til en kjempefin plan hvor vi i enda større grad 
tilrettelegger for den enkelte eleven. 
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. 
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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 19. juni 
 
Jeg takke 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 
 

 


