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INNLEDNING 

VELKOMMEN TIL HERRE SKOLE 

 Vår virksomhetsplan er et dokument for ansatte, foresatte og 

politikere. Med denne ønsker vi å presentere våre arbeids- og 

satsningsområder. Overordnet er opplæringsloven, og lokalt har vi 

kommunens strategiplan og læreplan. Dette er våre 

styringsdokument for vårt arbeid og er underliggende i alt vi gjør.  

 Herre skole er plassert i krysningen mellom Frierfjorden, 

Herreelva, og Hellestvedtvatn. Vi er aktive brukere av nærmiljøet 

til ekskursjoner, idrettsaktiviteter og turer. I tillegg er vi nær både 

Skien og Porsgrunn som har mange aktiviteter og faglige tilbud som vi benytter oss 

av. 

 Herre skole skal være et sted som er godt og trygt for elevene å være. Her er stort 

fokus på faglig og sosial læring. Som respektskole har vi fokus på den autoritative 

voksne. Og det betyr at elevene møter voksne som viser omsorg, gir trygghet, med 

klare og tydelige rammer. Vi legger stor vekt på foreldresamarbeidet. Foresatte er 

våre viktigste samarbeidspartnere, og vi er avhengig av et godt samarbeid for å nå 

våre mål.  

 Som kommune og virksomhet har vi jobbet systematisk med elevenes læringsmiljø 
gjennom programmet Respekt. Herre skoles ulike yrkesgrupper som barne-og 
ungdomsarbeidere, helsesøster og mijøterapauter arbeider i nært samarbeid og på 
tvers av avdelinger . Vi er tett på den enkelte elev.Vi ser at dette arbeidet bærer 
frukter. Elevundersøkelsen viser at elevene i Bamble opplever mindre mobbing, mer 
trivsel og motivasjon, enn elever i Telemark og landet for øvrig. 

 Våre verdier som er trivsel, respekt og engasjement (TRE) må vektlegges for å 
oppnå gode faglige resultater. Alle ansatte har felles mål og verdigrunnlag, som gjør 
oss profesjonelle og ansvarlige i utøvelsen av arbeidet fra 1. - 10.trinn. 

 Utvikling i skolen 
Vi satser på å digitalisere undervisningen og læringen i skolen. Ungdomstrinnet har 
nå hver sin pc og 1.-4.trinn har hver sin iPad.  Mellomtrinnet har delvis egne pc-er og 
delvis stasjonære pc på klasserom. Også SFO digitaliseres med interaktiv skjerm, 
hvor lek og læring går hånd i hånd, og der barn møtes og vennskap knyttes på deres 
arena. Heretter vil det kun bli kjøpt i iPad til elever da Bamble kommune har gått inn 
for at alle elevene i Bambleskolen skal ha iPad. 

Året vil bli preget av arbeid med ny læreplan og satsing på vurdering for læring. 

Samtidig skal vi inn i ny organisering med delvis fådelt skole. Dette betyr at 

småtrinnet forblir i egne klasser mens mellomtrinn blir sammenslått til to grupper og 

ungdomstrinn blir sammenslått til to grupper. "Liv og røre" er i fokus og er en modell 

for fysisk aktivitet i fag, kosthold og et bedre psykososialt miljø. Elevene på Herre 

skole skal også bruke nærområdene våre i større grad med praktisk undervisning og 

ha og rutinemessig uteskole. I tråd med kommunens satsing jobber vi også fortsatt 

med respektprogrammet som en grunnlinje i arbeidet vårt. Denne satsingen vil synes 

i alle våre planer og skal være levende gjennom hele virksomheten. 

Neste år skal ungdomstrinnet flyttes til Grasmyr, og vi er godt i gang med 

forberedelser slik at vi og de skal stå trygt og godt i denne prosessen. Skoleåret 
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2020-2021 vil også bli preget av mer samarbeid på tvers av gruppene, og betydelig 

tilrettelegging for den enkelte eleven. 

OM SKOLEN 

 Antall elever: +- 165 elever 

 Antall ansatte: 1 lærere og 3 fagarbeidere, 1 merkantil, rektor, 1 inspektør, 1 SFO-
teameder 

 Andre ansatte: 2 miljøterapeuter, 1 miljøarbeider, 1 helsesykepleier, 1 vaktmester, 4 
miljøservicemedarbeidere 

 Skoledagens begynnelse/slutt: 

INNDELING AV SKOLEDAGEN 2020-2021 
1.-3. trinn - 18 Timer 

 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 09.30 FAG – 1t FAG – 1t FAG – 1t FAG – 1t FAG – 1t 

09.30 – 10.00 FAG – 0,5t  FAG – 0,5t FAG – 0,5t FAG – 0,5t FAG – 0,5t 

10.00 – 10.10 Pause 10.00-10.20 Pause Pause Pause 10.00-10.20 Pause 

10.10 – 11.10 FAG – 1t 10.20-11.20 FAG – 
1t 

FAG – 1t FAG – 1t 10.20-11.20 FAG – 
1t 

11.10 – 11.40 Spisepause 11.20-11.50 FAG – 
0,5t 

Spisepause Spisepause 11.20-11.50 FAG – 
0,5t 

11.40 – 12.40 FAG – 1t Slutt 11.50 FAG – 1t FAG – 1t Slutt 11.50 

12.40 – 13.10 FAG – 0,5t  FAG – 0,5t FAG – 0,5t  

18 timer 4t 3t 4t 4t 3t 

 

4. trinn – 20,5 timer  
 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 09.30 FAG – 1t FAG – 1t FAG – 1t FAG – 1t FAG – 1t 

09.30 – 10.00 FAG – 0,5t  FAG – 0,5t FAG – 0,5t FAG – 0,5t  FAG – 0,5t 

10.00 – 10.10 Pause 10.00-10.20 Pause Pause Pause 10.00-10.20 Pause 

10.10 – 11.10 FAG – 1t 10.20-11.20 FAG – 
1t 

FAG – 1t FAG – 1t 10.20-11.20 FAG – 1t 

11.10 – 11.40 Spisepause 11.20-11.50 FAG – 
0,5t 

Spisepause Spisepause 11.20-11.50 FAG – 
0,5t 

11.40 – 12.40 FAG – 1t Slutt 1150 FAG – 1t FAG – 1t Slutt 11.50 

12.40 – 13.10 FAG – 0,5t  FAG – 0,5t 1240-1340 FAG – 1t  

13.10 – 13.20 Pause  Pause   

13.20 – 14.20 FAG -1 t  FAG – 1t   

20,5 timer 5t 3t 5t 4,5t 3t 

5.-6. + 7. trinn – 21,5 timer 
 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 09.30 FAG – 1t FAG – 1t FAG – 1t FAG – 1t FAG – 1t 

09.30 – 10.00 FAG – 0,5t  FAG – 0,5t FAG – 0,5t FAG – 0,5t FAG – 0,5t 

10.00 – 10.10 Pause 10.00-10.20 
Pause 

Pause Pause 10.00-10.20 Pause 

10.10 – 11.10 FAG – 1t 10.20-11.20 
FAG – 1t 

FAG – 1t FAG – 1t 10.20-11.20 FAG – 1t 

11.10 – 11.40 Spisepause 11.20-12.20 
FAG – 1 t 

Spisepause Spisepause 11.20-11.50 FAG – 0,5t 

11.40 – 12.40 FAG – 1t  FAG – 1t FAG – 1t FAG – 0,5t  
11.50-12.20 

12.40 – 13.10 FAG – 0,5t   FAG – 0,5t FAG- 1t 
12.40-13.40 

 

13.10 – 13.20 Pause  Pause   

13.20 – 14.20 FAG – 1t  FAG – 1t   

14.20 – 14.50      

21,5t 5t  3,5t 5t 4,5t 3,5t 
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8. + 10. trinn – 23 timer  
 MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

08.30 – 09.30 FAG – 1t FAG – 1t FAG – 1t FAG – 1t FAG – 1t 

09.30 – 10.00 FAG – 0,5t  FAG – 0,5t FAG – 0,5t FAG – 0,5t FAG – 0,5t 

10.00 – 10.10 Pause Pause 10-1020 Pause Pause 10-1020 Pause 

10.10 – 11.10 FAG – 1t 1020-1120 FAG – 
1t 

FAG – 1t 1020-1120 FAG – 1t FAG – 1t 

11.10 – 11.40 Spisepause 1120-1220 fag 1t Spisepause  1120-1220 fag 1t Spisepause  

11.40 – 12.40 FAG – 1t 1220-1250 FAG –
0,5 1t 

FAG – 1t 1220-1250 FAG –0,5 
1t 

FAG – 1t 

12.40 – 13.10 FAG – 0,5t  FAG – 0,5t  FAG – 0,5t 

13.10 – 13.20 Pause  Pause   

13.20 – 14.20 FAG – 1t  FAG – 1t   

14.20 – 14.50 FAG – 0,5t  FAG – 0,5t   

23 timer 5,5t 4t 5,5t 4t 4t 

 

 

 

STRATEGIPLAN ENHET SKOLE OG BARNEHAGE 

Strategiplanen er plattformen for utvikling av tjenestene i enhet for skole og barnehage. 

Dette dokumentet klargjør det pedagogiske fundamentet og hvilke strategier vi skal følge for 

å oppfylle visjonen vår – Åpner dører mot verden og fremtiden. De enkelte virksomhetene – 

barnehager, skoler og PPT– legger dette dokumentet til grunn for års-/virksomhetsplanene, 

hvor virksomhetenes egen profil og satsingsområder blir konkretisert. 

ÅPNER DØRER MOT VERDEN OG FREMTIDEN BETYR AT 

ALLE BARN SKAL BLI VINNERE I EGET LIV UT FRA EGNE 

FORUTSETNINGER 

Enhet for skole og barnehage har hentet sin visjon fra Opplæringsloven § 1. Gjennom 

opplæringen i barnehager og skoler i Bamble, skal vi arbeide for at alle barn skal bli vinnere i 

egne liv ut fra egne forutsetninger. Vi vet at alle barn kan og vil, og barnehager og skoler 

jobber aktivt for å nå målet.  

ALLE BARN SKAL OPPLEVE HELHET OG SAMMENHENG I OPPLÆRINGSLØPET 

Pedagogisk lederskap er nødvendig for å heve kvaliteten i barnehager og skoler. God 

pedagogisk ledelse på alle nivåer er avgjørende for å skape et godt miljø for barn og elever, 

for å bygge gode kulturer for organisasjonslæring og utvikling. Gjennom å utvikle og utnytte 

tverrfaglig kompetanse på tvers av tjenesteområdene i enheten, skal vi skape en helhet og 

sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet.  

ALLE BARN SKAL VÆRE INKLUDERT, OPPLEVE TRYGGHET OG MESTRING I 

SITT LÆRINGSMILJØ 

Barnehager og skoler som har en inkluderende orientering, er det mest effektive virkemiddel 

for å bekjempe diskriminering, skape trygge fellesskap, bygge det inkluderende samfunn og 

oppnå utdannelse for alle. Enhet for skole og barnehage vil legge dette til grunn for den 

videre utviklingen av barnehager og skoler. Barnas opplevelse av et inkluderende 
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læringsmiljø handler i stor grad om tilhørighet i det sosiale fellesskapet, og forskningen viser 

en sterk sammenheng mellom elevenes sosiale og personlige utvikling og deres faglige 

læringsutbytte i barnehager og skoler.  

ALLE BARN SKAL MØTE HØYT KVALIFISERTE OG PROFESJONELLE VOKSNE 

GJENNOM HELE OPPLÆRINGSLØPET 

Kollektiv profesjonsutvikling, lagarbeid og kunnskapsdeling er en forutsetning for å skape 

gode barnehager og skoler. I Bamble er lokalt ramme- og læreplanarbeid, og vurdering for 

læring to fagområder som må gis høy prioritet.  

Alle ansatte i barnehager, skoler og SFO skal være gode relasjonsbyggere og inneha 

kompetanse til å utvikle gode og positive læringsmiljøer.  Ansattes evne og oversikt til å 

kunne ta i bruk og samarbeide med andre ressurspersoner og tjenester er viktig for å kunne 

nå visjonen om å åpne dører mot verden og fremtiden for alle barn i Bamble kommune. 

 

VIRKSOMHETENS VISJON OG VERDIER 

Trygghet:  

Vise omsorg: Gi positive tilbakemeldinger, små- 

snakke og vise at man ser barnet/eleven ved å gå 

bort til barnet/eleven og snakke med. 

 

Bygge relasjoner: Vise interesse for hva barnet/ 

eleven driver med etter skoletid, skryte av, lytte til, ta  

på alvor og gjennomføre det man lover og vise respekt.  

 

Godt samarbeid: Ærlige, tydelige og positive tilbakemeldinger til foresatte og elever. Være i 

forkant med en positiv holdning. Være lyttende til foreldrenes synspunkt.  

Forutsigbarhet og struktur: God struktur på dagen med arbeidsfordeling som er lagt, faste 

aktiviteter og plan for timer. Være tydelig på forventninger. Videreformidle beskjeder til de 

som trenger dem.  

  

Respekt: 

Være pålitelig: Holde det vi lover, gjennomføre og være konsekvent. 

Være høflig: Være oppmerksom på kroppsspråk, tonefall og ord man velger. 

Vise anerkjennelse: Skryte og rose, lytte og fokus på tilstedeværelse. Være tydelige på at 

det er plass til alle, at alle er likeverdige og fortjener respekt. Nulltoleranse på negative 

kommentarer om andre. Være oppmerksom på fordommer og negative holdninger om andre 

folkeslag og religioner. 
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Engasjement: 

Være kompetent: Være impulsiv, godt forberedt, sette seg mål for arbeidet, føle seg trygg 

og være aktiv ved å utvikle seg selv og arbeidsplassen. 

Være et godt forbilde: Blid, vennlig, spørre, ta seg tid, sette grenser og være konsekvent. 

Vise interesse: Være opptatt av elevene og sikre at alle barna blir snakket med i løpet av 

dagen. «Se» alle. 

 

VIRKSOMHETENS PROFIL OG SATSINGSOMRÅDER 

Herre skole skal være en skole hvor hver enkelt elev blir ivaretatt både faglig og sosialt. Vi 

legger vekt på gode planer som gjør at eleven skal føle engasjement og nysgjerrighet, og 

motivere eleven til å ønske å lære mer.  

Våre fleksible planer gjør det enkelt for hver enkelte elev å jobbe etter egne forutsetninger 

med veiledning og støtte fra sin lærer og fagarbeider. 

Årets satsingsområder: 

 Respektprogrammet 

 Ny læreplan 

 Vurdering for læring 

 Tilpasset opplæring 

 Liv og Røre 

 

 

LÆRINGSMILJØ 

Vi har stort fokus på klassemiljø og klasseledelse. Liv og Røre er et program som medvirker 

til høy grad av aktivitet, samt praktisk og variert undervisning, og vil stimulere til aktiv læring.  

VI har også flere turer til «Du verden» hvor elevene stimuleres til problemløsning, forskning 

og teknologi. 

SFO er i år med i aktivitetsprogrammet «Matjungelen» hvor elevene skal utforske, leke og 

lære om mat som er bra for kroppen og kloden. Målet for dette er praktiske og teoretiske 

ferdigheter om et næringsrikt og bærekraftig kosthold. 

Vurderingspraksis og tilpasset opplæring skal sikre at elevene opplever mestring og 

framgang i fagene de jobber med. Elevene skal oppleve trygge og tydelige voksne som 

skaper et inkluderende klassemiljø. 

Handlingsplan for et godt skolemiljø er skolens styringsdokument i arbeidet for å ivareta 

elevenes skolemiljø. Planen sier noe om hvordan skolen jobber for å forebygge mobbing og 

krenkelser, og den skisserer ulike tiltak som kan igangsettes. Planen gjøres kjent for elever 

og foresatte. 
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SAMARBEID MED HJEMMET 

DEN ENKELTE ELEV 

Vi kjenner på ansvaret av å ta vare på ditt barn. Felles forståelse og tett samarbeid med 

hjemmet er en del av nøkkelen til ditt barns suksess. 

Det blir avholdt to utviklingssamtaler i løpet av skoleåret. Den første i oktober og den andre i 

mars. Eleven skal delta på disse.  

KLASSEN 

Foreldremøter blir holdt på høsten og våren 

Klassekontakter velges på våren (vårens foreldremøte). Klassekontaktene skal være med og 

planlegge temaer for foreldremøter og være representert i FAU og Samarbeidsutvalget. 

FORMELLE SAMARBEIDSARENAER I SKOLEN 

Medlemmer i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er klassekontaktene ved skolen. Leder og 

nestleder av FAU er leder og nestleder i Samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU). 

FAU konstituerer seg i første møtet på høsten. 

OVERGANGSRUTINER 

Helsestasjon – barnehage (tilvenning) 

Barnehage – skole/SFO: 

 Skolen får liste fra barnehagene om hvilke barn som skal begynne på Herre skole.  

 Skolen og SFO sender informasjon ut til foresatte om innskriving til skole og søke 
plass på SFO. 

 Barnehagen tar kontakt med skolen vedr. barn med spesielle behov. 

 Samarbeidsmøter med barnehagene om overgangen til skole. Foresatte deltar på 
møtet, hvis de ønsker. 

 Nye første trinn elever får tilbud om å besøke skolen ca. en gang i måneden i 
vårsemesteret. 

 Innskrivingskveld i mars, på rektors kontor. SFO er åpen for besøk. 

 Bli kjent dag for elevene i mai, og samtidig informasjonsmøte for foresatte. 

 

 

Barneskole – ungdomsskole: 

 Gjennomgang av elever med spesielle behov. Spesialundervisning og ressurser. 

 Foreldremøte på våren i 7. klasse, med informasjon om ungdomsskolen. Informasjon 
også fra rådgiver om utdanningsvalg og videregående skole. 

 InformaIsjon til elevene om ungdomsskolen. Karakterer, valgfag og hvordan det er å 
være ungdomsskoleelev. 

Ungdomsskole-videregående opplæring 
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 Møte med PPT-fylket for kartlegging av elever med behov, og eventuelle 
tilmeldinger. 
Her vurderes behov for 

- spesialundervisning 
- søknad fortrinn/individuelt grunnlag/meldeskjema. 

 Rådgiver informerer om videregående og søkeprosess på foreldremøtet på 10. trinn i 
september 

 Elevene på 9. og 10.trinn deltar på praksiskurs 

 10.trinn får tilbud om å delta på diverse yrkes- og utdanningsmesser 

 Elevene på 10.trinn har individuelle samtaler med rådgiver 

 Elevene søker vgs på VIGO.no –rådgiver bistår i søkeprosessen samt ordner eventuell 
dokumentasjon (Frist 1.feb/1.mars) 

 9.trinn har 3 dager med arbeidspraksis  

 Eventuelle overgangsmøter med u.skole og vgs for elever med spesielle behov 

SAMARBEIDSPARTNERE 

PPT – Pedagogisk psykologisk tjeneste 

Barnevern 

Helse 

BUP – barne- og ungdomspsykiatri 

AKTIVITETSPLAN 

Turer  

-  fellestur august 
- Vinteraktivitetsdag februar 

Aktiviteter  

- Innskriving 1. klasse mars 
- Frokost fra Saniteten nov/desember 
- Juleball 10. trinn 12. desember 
- Skolens ettermiddag, mai 
- Idrettsdag, juni 
- 10. trinn avslutning 20. juni 

Temauker etc. 

- God skolestartuke Uke 44 

Nasjonale prøver september/oktober  

 5.trinn regning  

 5.trinn engelsk  

 5. trinn lesing  

 

 8. trinn lesing  

 8.trinn engelsk  

 8.trinn regning  
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 9. trinn regning  

9. trinn lesing  

Kartleggingsprøver høst og vår 

 

Fotografering:  

 

Heldagsprøver/fagdager – legges ut på klasseplanene 

u-trinn:  Heldagsprøve engelsk, 25. november 

 Heldagsprøve matematikk 26. november 

 Heldagsprøve norsk 28. november 

 Heldagsprøve sidemål 10.trinn 29. november 

 

 Uke ? – Prøveeksamen skriftlig 

 Uke ? – prøveeksamen muntlig 

 

Eksamen uke 20-23 

  

   

 

Elevundersøkelsen – oktober-november 

Innsøking VGO - Frist 1.feb/1.mars 

Foreldremøter: Høst tirsdag 10. september barnetrinnet 

  Høst torsdag 12. september ungdomstrinnet 

Utviklingssamtaler: høst og vår 

VEDLEGG 

1. Ordensreglement 

2. Handlingsplan for et godt skolemiljø 

3. Personaloversikt m/epostadresser 

4. Visma Flyt Skole  

5. Trafikksikkerhetsplan 

6. Nettvett / IKT-retningslinjer 

7. Kontrakt IPad/PC  Herre skole 

8. Skolerute   

 


