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Sommerles!
Bibliotekene i landet
har
også
denne
sommeren kampanjen sommerles. Vi
vet at mange barn
og unge bruker mye
tid på bøker i ferien,
en kjempefin aktivitet. Vi oppfordrer
også de som ikke er
veldig glad i å lese
om å melde seg på.

Neste
skoleår
Vi begynner å få på
plass bemanningen
for neste skoleår.
Og klassene har fått
vite hvilke lærere de
i hovedsak kommer
til å få. Her følger
en oversikt for hele
skolen.
1.klasse: Anne Hege
Kjerneth, kontaktlærer. Marit Engh og
Cathrine
Bækken,
timelærere.
2.klasse Elsa Schulstad, kontaktlærer.
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Kampanjen kan gi
inspirasjon nettopp
til de som synes det
er litt tungt å lese
bøker. Lesetrening
er en side av saken,
men like viktig er
opplevelsen ved å
bli engasjert av en
god historie.
ker du leser i ferien.
Det er fine premier
til de som deltar.

Biblioteket har også
lydbøker og filmer
til utlån.

Marit Engh og Eline
Mælum
Lersveen,
timelærere.

tosen, kontaktlærer.
Anne Cecilie Fon Haget, timelærer.

3.klasse:
Kristin
Løchsen, kontaktlærer. Britt Unni Lønstad-Halvorsen, timelærer.

7.klasse: Stig Evensen, kontaktlærer.
Anne Cecilie Fon Haget, Eline Mælum
Lersveen og Marianne Lunde, timelærere.

nytt skoleår. Marianne har bred faglig
bakgrunn og erfaring fra mange arbeidsområder.
Vi
ser fram til å få med
oss en ny kollega på
laget!

På
sommerles.no
kan du melde deg
på og registrere bø-

4.klasse: Bjørn-Tore
Lunde,
kontaktlærer. Marit Engh og
Britt Unni LønstadHalvorsen, timelærere.
5.klasse: Robert Vikan, kontaktlærer.
Marianne
Lunde
timelærer.
6.klasse: Ingunn Ot-

I tillegg vil barneveiledere være med på
de fire laveste trinnene.
Som dere ser er det
et nytt navn på oversikten.
Marianne
Lunde er tilsatt i et
vikariat og blir med
oss fra oppstart av

Marianne Lunde

net og 500 poeng på
området trivsel i skolen på småtrinnet. Vi
tar dermed høyde for
en økning på bortimot 20 poeng fra
første måling.

Kultur for
læring
Gjennom utviklingsarbeidet Kultur for
læring har vi på Hernes skole kommet
frem til at mye på vår
skole er bra og fungerer godt. Likevel er
det alltid noe som
kan og bør forbedres.
Vi har hatt lav score
på området informasjon fra og kontakt
med skolen. Her har
vi på foreldremøtene
bedt dere om tilbakemeldinger slik at vi
vet hva dere ønsker
endring på og hva

Leksehjelp
Vi har bestemt at ei
økt med leksehjelp
skal være obligatorisk
for 1.-4.klasse fra
neste skoleår. Det blir
derfor langdag på
mandager til kl 14:00
også for de yngste

Takk for meg!
Når
sommerferien
står for tur er det tid
for et lite tilbakeblikk

som er bra. Dere har
blant annet sagt at
dere vil ha mer kontakt med timelærere.
Det skal vi få til blant
annet ved at de også
deltar på foreldremøtene.
Vi skal jobbe videre
med problemstillingelevene. Vi håper at
det blir en god løsning for alle. Da vil
det bli litt mindre å
gjøre hjemme mandag ettermiddag.
Leksehjelpa vil bli gitt
av kontaktlærer eller
timelærer.
på året som har gått.
Vi har hatt et normalt
år på Hernes skole
med vanlige læringsaktiviteter og noen
dager med annerledes opplegg, akkurat
slik det bør være. Jeg
håper at alle elevene
sitter igjen med en
opplevelse av å ha
vokst, lært mer om
mange temaer og
mer om seg selv.
Dessuten håper jeg at

en at guttene ved
skolen har lav grad av
faglig trivsel. Vi har
satt oss som mål at
ved neste undersøkelse i Kultur for læring
skal vi ha en score på
500 poeng på området faglig trivsel hos
gutter på mellomtrin-

Tiltakene vil innebære blant annet å gjøre
undervisningen mer
praktisk og spennende. Vi legger opp til
noe mer samarbeidstid mellom lærerne
og vi vil jobbe med å
få en bredere forståelse av sosial og
emosjonell
læring
hos elever.

5.-7.klasse vil få tilbud om leksehjelp på
mandager etter skoletid, ledet av pedagog.
Onsdag etter skoletid
vil vi ha tilbud til 2.5.klasse, ledet av pedagog og barneveileder.

hver enkelt kan si om
seg selv at ”Jeg er verdifull og betyr noe for
andre”.
Dette nyhetsbrevet er
det siste jeg skriver,
for jeg skal flytte i
løpet av sommeren
og begynne i ny jobb
i august. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke for
meg, for seks spennende år som rektor
for elever, foreldre og

ansatte ved Hernes
skole. Takk for samarbeidet vi har hatt,
for store og små begivenheter vi har delt.
Til sammen har det
blitt 26 år ved skolen,
og da er det bra å
kunne overlate arbeidet til nye ”koster”.
Til slutt vil jeg få
ønske dere alle en
riktig god sommer!
Hilsen Ragnhild

