
 

 

 

 

 

 

 

 

GODT NYTT ÅR! 
 
Vi har ikke trådt lengre inn i det nye året enn at det fremdeles er på sin plass å ønske 
godt nytt år til dere alle sammen! 
I desemberskrivet ønsket vi oss snø, og det har vi fått i rikelige mengder. Passelig 
med kulde, også. Det er nesten så det minner om en god, gammeldags vinter, det 
her. I skrivende stund er det FRISKUS for hele skolen, og ungene deltar i mange 
ulike aktiviteter i snø. Gleden ungene utstråler over å kunne boltre seg i dette hvite 
elementet, er fantastisk å observere!  
 
 
 
Trafikkbildet ved skolen vår 

                      
Grunnet den forestående utbyggingen av skolen vår, har trafikkbildet i nærområdet 
endret seg til det verre med tanke på at her ferdes barn til og fra skole og SFO. Det 
pågår også byggearbeider vis-à-vis Simenstua barnehage. Her på skolen graves det 
med tanke på riggen der entrepøner Syljuåsen skal ha tilhold i bygge-perioden; i 
tillegg til at det graves ifbm etableringen av den midlertidige skolen vår.  
 
Med tanke på ungenes sikkerhet, har det i samarbeid med utbygger vært nødvendig 
å fatte noen viktige beslutninger: 
 
Rutiner graving 
Nord-øst: 
I perioden kl. 0800 – 0830 skal det ikke forekomme graving her; barn som kommer 
gående blir redde når en maskin står og går/graving pågår. 
 
Kjøring over skoleplass med gravemaskin 
Gravemaskinfører/entrepenør må henvende seg til administrasjonen ved Stavsberg 
skole før det kjøres, evt. det ringes inn på skolen for å finne ut når det er trygt å kjøre 
over skoleplassen i skoletiden kl. 0800 – 1630. Om mulig skal det varsles dagen før. 
 
Ansatteparkering 
Siden parkeringsplassen over tid har vært særdeles uoversiktelig trafikalt, har vi nå 
bestemt følgende: 
Alle ansatte kjører meget pent og sakte inn porten på morgenen, tar til høyre ved 
enden av søppelhuset og parkerer bilen på grusbana. De ansatte kommer til skolen 
mellom kl. 0730 og 0815. 
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Foreldrene 
skal aldri kjøre inn på skoleplassen. Nå er det frigitt plass til parkering på P-plassen, 
slik at av- og påstigning kan skje der. Det er også hensiktsmessig om elevene kan gå 
av ved bedehuset, gå inn porten i hjørnet der nede, for så å komme rett inn på 
skolegården/evt. følge gangstien opp til skolen og gå inn hovedporten. 
Det er aldri lov å sperre hovedinngangen til skolen med kjøretøy; ei heller for en 
kortere periode! 
  
 
Elevene 
fikk i går informasjon om hvordan de heretter best kan trygge seg ifbm at ansatte 
heretter skal parkere nede på grusbana. Elevene må derfor også være varsomme og 
oppmerksomme når de går inn til skolen. På morgenen får de ikke lov til å oppholde 
seg/eller leke ved hovedporten eller søppelhuset. De skal leke/oppholde seg godt 
inne på skolens område, der ansattebilene ikke kjører. I midttimen kan de, som før, 
leke overalt; bortsett fra på den nye parkeringsplassen. 
 
Så forventer vi at alle, med tanke på barnas trygghet, etterlever disse kjørereglene – 
og opptrer med aktsomhet!!!!   TAKK!!!!! 
 
 
Inn i det midlertidige skolebygget 
Den siste meldingen dere fikk tilsa at den midlertidige skolen vår skulle være klar for 
innflytting fredag 26. januar. Slik blir det ikke!! 
Uventede problemer oppstår ofte i slike sammenhenger , så også i dette prosjektet. 
Vi fikk ny dato 9. februar. Men det går heller ikke. 
Nå forholder vi oss med ganske stor sikkerhet til at innflyttingsdagen i den 
midlertidige skolen blir fredag 16. februar = siste fredagen før vinterferien. 
Vi kommer nærmere tilbake til organiseringen av flyttingen når vi nærmer oss 
flyttedatoen. 
 
 
Loppemarked og auksjon 
Ved overgang til den midlertidige skolen, skal denne gamle bygningen tømmes. Det 
er mye vi ikke skal ha med oss videre. FAU har sagt seg villig til å holde loppemarked 
med de tingene som ikke har stor verdi. Det vi ser har verdi; bl.a. gamle kart, 
utstoppede dyr, gamle plansjer med mye mer, vil vi selge på auksjon. 
 
Loppemarked/auksjon holdes ved Stavsberg skole lørdag 3. februar kl. 1000 – 
1600. 
Det blir salg av kaffe, te, saft og kaker. 
Sett av datoen allerede nå; nærmere invitasjon vil følge! 
 
 
 
Mvh alle ansatte ved Stavsberg skole og SFO 
 
 
v/ Else Margrethe Holst 
 


