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Informasjon til foresatte i forbindelse med flytting til Bekkegata 2 
 

Kjære foresatte/foreldre til elever på Nordskogen skole. 

Da er endelig tiden kommet til at skolen skal flytte til Bekkegata 2, mens renoveringsarbeidene pågår i 

vårt opprinnelige skolebygg. Skolens ansatte har brukt mye tid i høst på å gjøre skolen klar til flytting, 

og når dere mottar dette brevet har allerede flyttefolkene startet arbeidet. 

Alt skal være flyttet før jul, men det vil gjenstå en del arbeid for å blant annet få alt ut av esker og 

midlertidige lager. Siden vi starter opp 4.januar må dette arbeidet gjøres i den første perioden med 

skoledrift i Bekkegata. Det betyr at vi får noen annerledes dager sammen med elevene når de er 

tilbake       

Ved flytting av en skole er det mange detaljer som skal på plass. Alt fra hvilke klasserom elevene skal 

ha, hvilke arbeidsrom de ansatte skal ha, til antall toaletter, bruk av uteområde, trafikkavvikling og 

hvor mange ganger skoleklokka skal ringe. Vi har heldigvis brukt mye tid på å få dette på plass til 

oppstart, men det vil være ting som vi må ta også etter vi har flyttet inn. Det er helt normalt.  

Vi skulle gjerne arrangert besøksdager for foresatte slik at dere blir kjent med bygget, men grunnet 

smittevernregler er dette dessverre ikke gjennomførbart. Vi kommer derfor til å ta bilder av bygget og 

legger det ut på hjemmesiden vår. Vi håper dette kompenserer noe.  

Info om flyttingen og oppstart 4.januar finner dere på vår hjemmeside (under knappen «Renovering» 

og «Siste nytt»): http://nordskogen.hortenskolen.no/  

Første skoledag - 4.januar 
4.januar blir en annerledes dag for alle sammen, siden det blir første dag på ny skole. Da vil det være 

mange spente elever, foresatte og ansatte. 

Vi ønsker å ta imot elevene på en trygg og god måte første skoledag. Vi ønsker derfor å ha ulike 

oppmøtetidspunkter for de ulike trinnene slik at vi har oversikten på alle som kommer. I tillegg sikrer vi 

en god trafikal avvikling denne dagen. I samarbeid med FAU har vi laget en organisering for 4.januar 

der vi ikke har oppstart av SFO som normalt, men har følgende oppmøtetidspunkter: 

Oppmøtetidspunkt pr.trinn - 4.januar 
1. - 2.trinn: 08.00 
3. - 4.trinn: 08.30 
5. - 7.trinn: 09.00 
 
Skoleslutt: 
1. - 2.trinn: 13.20 
3. - 4.trinn: 13.40 
5. - 7.trinn: 14.00 
 

• SFO har åpent til kl. 16.00. 

• Det blir sendt ut egen info som gjelder for Nordstua. 

http://nordskogen.hortenskolen.no/
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Elevene møter i skolegården ved følgende inngang (se kart under som kun gjelder 4.januar) og følges 

deretter inn i skolebygget av ansatte. Elever som kommer med buss, blir møtt av ansatte der bussen 

stopper og fulgt til inngangen. 

 

Fra 5.januar følger vi vanlig timeplan for skole og åpningstider for SFO og Nordstua. 

Uteområde 
Som vi har gjort på «gamle» Nordskogen skole, må uteområdet deles inn i egne soner for hvert trinn. 

Hovedprinsippet er at 1. - 3.trinn benytter indre skolegård (inngjerdet), mens 4. -7.trinn benytter 

Lystlunden. I Lystlunden vil 7. trinn benytte seg av de områdene som er lengst fra skolen, mens 4. trinn 

blir å benytte områdene nærmest skolen. Skolen vil til enhver tid ha tilstrekkelig med voksne ute med 

tilsyn slik at elevene har det trygt og godt i friminuttene. Oversikten som vi har lagd er et 

utgangspunkt, så vil vi vurdere endringer etter å ha erfart dette noen uker. 

Leksehjelp 
Vi gjennomfører ikke leksehjelp første uken etter jul. 

Kontaktinfo 
Skolen vil få nytt telefonsystem på Bekkegata. Dette innebærer nye telefonnummer. Dette er ikke klart 

pr. i dag, men vi legger ut informasjon på hjemmesiden vår så snart det er på plass. 
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Trafikk/parkering/henting 
Som kjent er det opprettet skyssordning for alle elever på Nordskogen skole. Denne ordningen er 

knyttet opp mot skolens timeplan. Elever som går på SFO vil av og til bli levert og/eller hentet av sine 

foresatte. Det er laget ordninger som skal sikre en trygg trafikksituasjon i forbindelse med det. 

Bekkegata vil fungere som en dropsone, men det ikke lov å parkere der. Nord for gymbygget vil det 

være en «rondell», i forbindelse med parkeringsplassen, som også skal benyttes til dropsone. Der vil 

det være mulig å midlertidig parkere for å levere/hente barnet. 

Vi oppfordrer alle foresatte som leverer/henter sine barn å vise aktsomhet rundt Bekkegata.  

Kommunen har laget en oversikt over trygg skolevei fra Nordskogen krets til Bekkegata. Det er et 

alternativ for elever som ønsker å gå eller sykle. Vi legger den tilgjengelig på vår hjemmeside. 

Innganger 
For å sikre en god avvikling ved inn- og utgang og ivareta smittevernreglene har vi laget en oversikt på 

inn-/utganger til de ulike trinnene.  
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Informasjon om skoleskyss 
Alle elever ved Nordskogen skole vil få skoleskyss fra 4.januar frem til 26.mars. Vi kommer tilbake til 

hvordan skyss blir organisert etter 26.mars. 

Skyssen er satt opp i et samarbeid med FAU og ble vedtatt i Kommunestyret 16.desember 2020. 

Ruten vil ha første stopp ved bussholdeplassen ved Grønligt. 27. Andre stopp vil være bussholdeplass i 

Redaktør Thommessensgate og siste stopp vil være Holtandalen Ravnås (bussholdeplass ved Røde kors 

huset). 

Under er en oversikt over når bussene går fra første stopp. Det beregnes 5 minutter mellom hvert av 

stoppene. 

Ankomst og avreise til/fra skolen skjer i Oregata (som er stengt for annen ferdsel). 

1.trinn: 

Første trinn har egen minibuss som kun er beregnet for disse elevene.  

2.-7.trinn: 

Det er enkelte avganger hjem som er beregnet for spesifikke trinn. Det må styres slik at alle elever får 

plass på bussene. Utover dette kan man velge hvilken buss man tar, slik at det fortsatt er valgfritt om 

man går på leksehjelp eller ikke.  

Skysstilbudet vil kunne justeres i løpet av perioden dersom behovet tilsier det. 

FAU har organisert tilsyn ved holdeplassene og skolens ansatte vil ta imot elevene når de ankommer 

Bekkegt. 

 

NB! Mandag 4.januar vil skyssen organiseres annerledes for å sikre en god 

trafikal oppstart ved Bekkegata. Følgende tider gjelder kun for 4.januar: 

Fra Grønligt. 27 
Avgang 07.35 1 buss 1.-2.trinn  

Avgang 08.05 2 busser 3.-4.trinn  

Avgang 08.35 2 busser 5.-7.trinn Mulig 1 ekstra tur 

 

Fra skolen 
Avgang 13.40 1 buss 1.-2.trinn  

Avgang 13.55 2 busser 3.-4.trinn  

Avgang 14.15 2 busser 5.-7.trinn Mulig 1 ekstra tur 
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Skysstider fra 5.januar til 26.mars 
 

Mandag før skolen 

Fra 1.stopp mandag 

Buss 1: 07.10, 07.30 og 08.00 

Buss 2: 07.30 og 08.00 

Minibuss: 08.10 (kun 1.trinn) 

Mandag etter skolen 

Fra skolen mandag: 

Buss 1: 14.00, 14.30 og 15.00 

Buss 2: 14.30, 15.30 (kun 5.-7.trinn) 

Minibuss: 14.10 (kun 1.trinn) 

Tirsdag før skolen 

Fra 1. stopp tirsdag: 

Buss 1: 07.10, 07.30 og 08.00 

Buss 2: 07.30 og 08.00 

Minibuss: 08.10 (kun 1.trinn) 

Tirsdag etter skolen 

Fra skolen tirsdag: 

Buss 1: 13.00, 13.30 og 14.00 (kun 6.trinn) 

Buss 2: 13.00, 13.30  

Minibuss: 13.10 (kun 1.trinn) 

Onsdag før skolen 

Fra 1.stopp onsdag: 

Buss 1: 07.10, 07.30 og 08.00 

Buss 2: 07.30 og 08.00 

Minibuss: 08.10 (kun 1.trinn) 
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Onsdag etter skolen 

Fra skolen onsdag: 

Buss 1: 13.00, 13.30 og 14.00 (kun 5.trinn) 

Buss 2: 13.00, 13.30  

Minibuss: 13.10 (kun 1.trinn) 

Torsdag før skolen 

Fra 1.stopp torsdag: 

Buss 1: 07.10, 07.30 og 08.00 

Buss 2: 07.30 og 08.00 

Minibuss: 08.10 (kun 1.trinn) 

Torsdag etter skolen 

Fra skolen torsdag: 

Buss 1: 14.00, 14.30 og 15.00 (kun 7.trinn) 

Buss 2: 14.00, 14.30  

Minibuss: 14.10 (kun 1.trinn) 

Fredag før skolen 

Fra 1.stopp fredag: 

Buss 1: 07.10, 07.30 og 08.00 

Buss 2: 07.30 og 08.00 

Minibuss: 08.10 (kun 1.trinn) 

Fredag etter skolen 

Fra skolen fredag: 

Buss 1: 13.00, 14.00 og 14.30  

Buss 2: 14.30, 15.00  

Minibuss: 13.00 (kun 1.trinn) 
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Vi gleder oss til oppstart i Bekkegata og ser frem til alle nye muligheter det gir oss. 

 

Til slutt vil jeg ønske dere alle en riktig god jul og et godt nyttår       

 

 

 

 

Mvh 

Tommy Strøm Skjørberg 

Rektor 


