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Til foreldre og foresatte 
 

Høstferien er over og vi er definitivt på vei inn i høst og vintertid. Regnet gjordet store 
skader igjen på uteområdet, men nå blir det gjort en mer ordentlig jobb for å unngå 
flere flomskader.  Det ser ut til at «Kiss and Ride» er på planen også. 
 
Tiden frem til høstferien har vært fokusert på klassemiljø og læringsmiljø. Det er gjort 
mye godt arbeid i klassene og elevene er enige at det er viktig å fokusere på dette.  
Nasjonale prøver er gjennomført, spekterundersøkelsen og elevundersøkelsen er 
snart også gjort.  
Resultatene fra nasjonale prøver finner du her: 
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-
proever 
 
Utviklingssamtaler er også straks ferdig. 
Foresatte i 2.trinn som ønsker en prat tar 
direkte kontakt med meg. 
 
SFO har hatt en aktiv høst med mange 
morsomme temaer og vi er stolte av Mona 
som nå er konstituert leder og gjør en meget 
god jobb. 
 
Kantina er i gang hos oss. Linn har tatt 
ansvar og sammen med elevene på «innsats 
for andre» greier vi å ha åpen kantine 2 
ganger i uka for ungdomstrinnet. 
 
Nå er det tid for å feste refleksen. Refleksvest er også en god ting. Pass på at du ser 
våre små bak brøytekanter, i veikryss og lignende.  
Og igjen…..ikke kjør opp til bommen, men slipp elevene av nede ved innkjøringen. 
 
Vi er glad for at det er tilflytting til Herre og vi har fått flere nye elever. Vi ønsker de 
velkommen og de er godt tatt i mot i klassene. 
 

https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/herre-skole?orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&fordeling=2
https://skoleporten.udir.no/rapportvisning/grunnskole/laeringsresultater/nasjonale-proever-5-trinn/herre-skole?orgaggr=o&kjonn=a&sammenstilling=1&fordeling=2
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Nå går det fort fremover mot jul, og vi ønsker å få 
tilbakemeldinger om det er elever som ikke skal være med 

på kirkebesøk, juleforberedelser o.l. Ta gjerne kontakt direkte så finner vi et 
alternativt opplegg. I forhold til kirkebesøk blir det sendt ut et eget skjema. 
 
 
Adventstid er også tid med heldagsprøver for ungdomstrinnet. Det er mye som skjer 
spesielt for 10.trinn fremover, så følg med på planene. 
 
Kursing i zokrates, one-note osv som jeg snakket om på foreldremøtet kan fås ved å 
ta kontakt med meg. Da finner vi en tid sammen som passer.  
 
Til sist; det er kommet et varsel om at det er dårlig sikring ved veiarbeidet i 
Ringveien. Da er det fint om dere ber elevene gå om gangbroa til og fra skolen. 
 
God førjulstid ønskes. 
 
Bente Thomassen 

Rektor 
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