
 

Nyhetsbrev  

Hernes skole 
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Jule-

avslutning 

Årets felles happe-

ning foregikk uten-

dørs med gamle gode 

julesanger fremført av 

elevene. Det var vel-

dig stemningsfullt 

med fakler på bakken 

og scenelys på eleve-

ne. Her fikk publikum 

oppleve rene og klare 

barnestemmer på sitt 

beste. Dansenumme-

ret av jenter fra flere 

trinn satte virkelig 

prikken over i-en. 

Kontaktinformasjon    

Hernes skole 

Hernes.skole@ 

elverum.kommune.no 

Kontor: 624 33870 

SFO: 99 48 01 89 

Inneklima 

Denne høsten har in-

neklimaet på skolen 

blitt satt under lupen. 

Bakgrunnen er at ele-

ver og ansatte til tider 

opplever hodepine 

som kan ha sammen-

heng med kvaliteten 

på inneklimaet. Det 

ble gjort målinger i 

september som viste 

akseptable verdier på 

CO2, temperatur og 

luftfuktighet.  

Når disse verdiene 

ikke indikerer at tiltak 

er nødvendig, må vi 

se på andre forhold. 

Driftsstyret og FAU 

har engasjert seg, og 

så langt har følgende 

blitt gjort for å for-

bedre forholdene: 

Foreldre har på dug-

nad vasket og hengt 

opp gardiner i alle 

klasserom. Det er be-

stilt husvask av flate-

ne som er over den 

høyden som årlig blir 

vasket. Nye målinger 

av CO2, temperatur 

og luftfuktighet er 

bestilt i løpet av vin-

teren. Dessuten skal 

det tas nye målinger 

av radon etter at lage-

ret i kjelleren har fått 

på radonsperre. 

Firmaet Energima vil 

også komme og ta 

separate målinger av 

blant annet ventila-

sjonsanleggets kapa-

sitet.  

Eiendomsavdelingen 

vil foreta inspeksjon 

av kanalene i ventila-

sjonsanlegget for å se 

om det ligger mye 

støv der. Hvis det vi-

ser seg å være nød-

vendig med en inn-

vendig rengjøring vil 

dette bli utført. 

På vernerunden som 

snart står for tur vil 

behovet for utvendig 

solavskjerming kom-

me opp. Utvendige 

persienner kan erstat-

te gardiner inne som 

er store støvsamlere. 

Og de gamle gardine-

ne våre er i praksis 

utslitt. 

Bildet er fra generalprøven på dagtid. 



Rektors  

hjørne 
Først vil jeg få takke 
alle dere foreldre som 
vasket, strøk og 
hengte opp gardiner 
på dugnad for skolen. 
Heretter vil gardiner 
bli vasket på skolens 
regning slik det skal 
gjøres, men takket 
være initiativet fra 
FAU ble det gjort i en 
fei denne gangen. 

Dernest kommer en 

stor takk til dere som 
har svart på undersø-
kelsen i Kultur for læ-
ring. Nå har vi et 
bredt og godt materi-
ale å jobbe med for å 
videreutvikle Hernes 
skole til en enda 
bedre skole for barna 
deres. 

Skøyteis er bestilt, og 
jeg håper det blir go-
de forhold denne vin-
teren til aktiviteter på 
isen. Det er alltid po-
pulært. Skøyter kan  

være et aktuelt jule-
gavetips. 

2.januar begynner 
skolen på igjen etter 
en velfortjent julefe-
rie.  

En riktig god og av-
slappende juleferie 
ønskes dere alle fra 

Ragnhild 

Nasjonale  

prøver 
Årets nasjonale prø-

ver for 5. og 8.trinn 

viste svært gode re-

sultater for Hernes 

skole. 5.trinn fikk høy 

score, spesielt i eng-

elsk. I tre år har na-

sjonale prøver vært 

laget over samme lest 

og med samme skala 

slik at vi kan se på 

utviklingen over tid. 

Gjennomsnittet på 

nasjonalt nivå er 50 

poeng på alle prøve-

ne. Våre resultater 

viser for de tre siste 

årene et gjennomsnitt 

på 53 i lesing, 54 i 

engelsk og 52 i reg-

ning på 5.trinn. 

Gode resultater kom-

mer ikke av seg selv, 

men er et produkt av 

innsats fra elever, fo-

resatte og skolen. 

Analyse i  

Kultur for læ-

ring 
Når vi kommer litt ut i 

januar begynner ar-

beidet med å analyse-

re dataene i Kultur for 

læring. Skolen vil få 

opplæring i hvordan 

dataene skal tolkes, 

og vi skal etter hvert 

velge ut områder vi vil 

satse ekstra på i tiden 

fremover. Hensikten 

er at elevene skal få 

så gode vilkår som 

mulig den tiden de er 

elever hos oss. 

Vinterball 

FAU ved skolen skal 

arrangere vinterball 

for elever på 4.-

7.trinn ved Kirkeby, 

Sørskogbygda og Her-

nes skoler torsdag 

2.februar.  

Det var Hernes som 

laget juleball for de 

tre skolene i øst for 

første gang for tre år 

siden. I fjor hadde 

Kirkeby arrangemen-

tet, og året før tok 

Sørskogbygda tak. Nå 

er det Hernes sin tur 

igjen, og dette har nå 

blitt en fin tradisjon 

hvor elevene får mø-

tes på tvers i en pyn-

tet og hyggelig set-

ting. Invitasjon blir 

sendt ut rett over 

nyttår med kort frist 

for påmelding.  

Leksehjelp 

Fra januar er det ny 

påmelding til lekse-

hjelp for vårhalvåret. 

Skjema for påmelding 

kommer i sekken med 

elevene.  

Slik ser tilbudet ut: 

Når Hvem 

Tirsdager  

13:15-14:00 

 

2.-3.trinn 

Tirsdager  

14:10-14:55 

 

4.-7.trinn 

Onsdager  

13:15-14:00 

 

2.-5.trinn 


