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Til foreldre og foresatte 
 

Godt nytt skoleår alle sammen. 
Vi hadde en treg oppstart her på Herre skole da sjøkabelen ble avrevet og vi ble uten 
nettverksforbindelse. Da ble det vanskelig å være digital i hverdagen. I et papirløst 
system var det lite vi fikk gjort. Vi måtte finne andre arbeidsplasser, og vi ambulerte 
litt mellom kommunehuset og private stuer. Vi kom i orden til start, og med tålmodige 
elever og lærere gikk det bra. 
 
Vi har to nye ansatte i år; Magne L. Førde, tysklærer og Anette Abrahamsen som 
skal ha norsk og Kunst og håndverksfag. 
 
Digitalt er vi nå der hvor vi har sluttet med Fronter og har begynt å bruke Zokrates. Vi 
skal ha en liten introduksjon på dette på foreldremøtet og etter hvert vil foreldrene 
kunne logge seg inn. I mellomtiden må dere bruke elevenes brukernavn. 
 
Vi ber alle være forsiktige med av- og påstigning på parkeringsplassen. Vi ønsker 
ingen ulykker. Det jobbes fortsatt med en løsning for dette, men det tar tid. 
 
I år som i fjor fortsetter vi med satsing på Liv og Røre, Respekt, og Vurdering for 
læring.  

 
SFO har også hatt en fin start, og det er flere elever som 
benytter seg av dette. Også på SFO er Liv og Røre 
satsing, og det lages og gjøres mye morsomt i 
aktivitetene. Følg gjerne med på fb-siden vår. De er 
flinke til vise hva de gjør.  I sommer ble avdelingen 
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pusset opp og vi har fått en nydelig drømmevegg/fantasivegg. Ta en tur innom og se.   
 
Nasjonale prøver er høstaktivitet og planer for gjennomføring er satt. .Dette gjelder 
5.,8. og 9. trinn 
 
Facebook-siden vår er en skryteside. Her vil vi fortelle om stort og smått som skjer 
både på skolen og SFO.  
For viktige beskjeder benytter vi som før Visma SMS og hjemmesiden vår: 
http://www.bamble.kommune.no/SB/skoler/herre-skole/ 
 
Her vil du også finne annen viktig informasjon om virksomheten vår. 
 
Til slutt vil jeg minne om foreldremøtene nå i høst. Vi ønsker velkommen og håper at 
alle kan møte. 
 
 
Barnetrinnet (1.-7.trinn) kl 1730 tirsdag den 10. september i amfiet 
 
Ungdomstrinn (8.-10-trinn) kl 1730 torsdag den 12. september i amfiet 
 
Minner også om at vi har planleggingsdag i skole og SFO fredag 20.september. 
Da er sfo og skole stengt. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Bente Thomassen 
Rektor 
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