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Elever og foresatte på Benterud skole      

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/5185-1 46476/18   09.12.2018 

 

 

VELKOMMEN TIL FØRSTE SKOLEDAG PÅ BENTERUD SKOLE 

Torsdag 3. Januar 2019 kl. 1600 – 1800 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk inngangen til ditt trinn, ta av yttertøy og sko/ta på blå skoposer, så blir du/dere fulgt til 

amfiet.  Ta gjerne med innesko til barnet ditt, så er det klart til barnet kommer på skolen 4. 

januar – supert å kombinere innesko/gymsko. 

Inngangene er godt merket med trinn – se også kart/skisse over skolen.  

Start med å gå den nye skoleveien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foresatte er hjertelig velkommen til å delta 

sammen med elevene på første skoledag. 

Du skal bli kjent på eget trinn, få se på 

resten av skolen og møte de ansatte på 

trinnet  

Vi møtes på trinnområdene kl. 1600 

 

 

Vi oppfordrer dere som bor i nærområdet til å gå til 

skolen for å teste ut den nye skoleveien.  

For de som må kjøre bil, er det noen tilgjengelige 

parkeringsplasser på Rådhuset og Hønefoss 

videregående skole, ca. 100-200 meter unna skolen 

Timeplan for 3. januar: 

 Oppmøte i ditt nye trinnområde 

 Felles informasjon i amfiet kl. 1605 

 Bli kjent på trinnet og på skolen 

 Spørsmål og avslutning på trinnet 
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Det vil bli enkel servering (fruktfat)  

Hvis du lurer på noe, ta kontakt med kontaktlærer eller rektor 

Vedlagt finner du litt praktisk informasjon om skolehverdagen på Benterud skole. Forøvrig er 

det Benterud skole sin hjemmeside som er vår informasjonskanal. 

( https://www.ringerike.kommune.no/innhold/barnehage-og-skole/skoler/benterud-skole/ ) 

 

Vi gleder oss til å sees 3. januar kl. 1600 på Benterud skole! 

 

 

Med hilsen 

 

Roy Korslien 

Rektor 

 

 

 

Vedlegg: Informasjon om Benterud skole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ringerike.kommune.no/innhold/barnehage-og-skole/skoler/benterud-skole/
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/barnehage-og-skole/skoler/benterud-skole/
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INFORMASJON OM BENTERUD SKOLE 

Dagsrytmen på Benterud skole 

Alle trinn starter kl. 08.10 hver dag 

Trinn/Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag  

1. trinn 1250 1250 1250 1320 1320 

2. trinn 1250 1250 1250 1320 1320 

3. trinn 1250 1250 1250 1320 1320 

4. trinn 1250 1250 1250 1320 1320 

5. trinn 1250 1250 1430 1430 1320 

6. trinn 1250 1250 1430 1430 1320 

7. trinn 1250 1250 1430 1430 1320 

Det er friminutt kl. 0940 - 1000, 1120 - 1150 og 1320 - 1330 

SFO har åpent kl. 0700 - 0800 hver dag og etter skoletid frem til kl. 1645. 

Trygg skolevei 

Vi oppfordrer alle som kan gå til skolen om å gjøre det. Samarbeid gjerne om følgegrupper. 

Vær synlig, bruk refleks. 

På Benterud skole vil vi i oppstarten sørge for at det er tilgjengelige bussvakter ved 

skolestart/skoleslutt. Behovet for dette vil vurderes fortløpende. 

FAU ved Benterud skole organiserer foreldrevakter i forbindelse med skolestart fredag 4/1 og 

mandag 7/1. Det anbefales å ta kontakt med FAU for å avklare behov for foreldrevakter. 

Skoleskyss  

Skoleskyss til/fra Benterud skole er nå avklart.  Alle som tidligere har hatt busskort, skal bruke 

de samme kortene inntil videre.  De som ikke har hatt skoleskyss tidligere, får midlertidige 

busskort inntil nye kort er laget.  De midlertidige kortene blir delt til elevene på mandag 17/12.  

Spørsmål om skoleskyss kan sendes på e-post til rektor (roy.korslien@ringerike.kommune.no) 

Informasjon om bussruter og tider, blir lagt ut på hjemmesiden til Benterud så snart 

informasjonen er mottatt fra Brakar.  

Kiss&Ride – hent og bring 

Kiss&Ride er ikke en parkeringsplass, men kun et sted for å sette av og hente elevene for busser 

og biler. Det vil være plass til ca. 10 - 12 biler samtidig på Kiss&Ride området for 

av/påstigning for elever. 

Hvis foresatte har behov for å hente på skolen eller SFO, oppfordrer vi dere til å parkere på 

offentlig parkeringsplasser i nærheten, og gå ned til skolen. 

 

 

 

mailto:roy.korslien@ringerike.kommune.no
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Parkeringsplasser 

Det er totalt ca. 35 parkeringsplasser ved Benterud skole som brukes av ansatte på 

dagtid.  Disse er fordelt på to områder, en ved hovedinngangen og en ved inngangen til hallen. 

Hvis det ikke er ledige plasser, henvises det til andre ledige offentlige parkeringsplasser i 

området. 

Kart /skisse over skolebygget 

 

Vi bruker SMS til kontaktlærer ved korte beskjeder eller ved fravær 

Send mobilmelding til skolen ved fravær, eller hvis du ønsker å gi andre beskjeder. Slik gjør 

du det: 

1. Send meldingen til telefonnummer: 54 44 44 32 

2. Begynn SMS med å skrive: BEN<trinn> meldingen 

Eksempel: BEN2 Erik er syk i dag. Hilsen Ingun 

Det skal ikke være mellomrom mellom BEN og trinn, men mellom trinn og meldingen du skal 

skrive. Dere skriver kun trinnet.  

Du må huske å signere meldingen din, da det kun vil være mobilnummer som viser hvor 

meldingen kommer fra. Da unngår vi at det blir misforståelser. 

SMS beskjeder til Benterud skole kan sendes fra og med 2. januar 2019.  

IST Skoleportal  

Gå gjerne inn på IST skoleportal og sjekk at kontaktinformasjon er riktig.  Det er IST som er 

skolens verktøy for å finne kontaktinformasjon til foresatte – derfor er det viktig at 

telefonnummer og annen kontaktinformasjon er riktig. 

 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/barnehage-og-skole/felles-for-skolene/skoleportal/
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Kontaktinformasjon  

Ny sentralbordløsning for Benterud skole vil være operativ fra og med 2. januar.  Både skole, 

SFO og Hjerterommet vil være tilgjengelig via skolens hoved telefonnummer som er  

32 12 25 00 
 

Benterud skole: 

Tlf.nr.: 32 12 25 00   

 

Rektor (med avdelingslederansvar for Hjerterommet) 

Roy Korslien 

roy.korslien@ringerike.kommune.no 

Tlf.nr.: 924 93 824  

 

Avdelingsleder 1. – 2. trinn og SFO  

Mona Gabrielsen Lund  

mona.g.lund@ringerike.kommune.no 

Tlf.nr.: 986 06 733 

 

Avdelingsleder 3. – 5. trinn  

Mona H. Loe Haugaa  

mona.h.loe.haugaa@ringerike.kommune.no  

Tlf.nr.: 938 02 629 

 

Avdelingsleder 6. – 7.. trinn  

Inger Marie Skjolden  

inger.marie.skjolden@ringerike.kommune.no  

Tlf.nr.: 977 37 123 

 

Helsesykepleier 

Anna-Maria Ringh 

anna-maria.ringh@ringerike.kommune.no 

Tlf.nr.: 409 24 473 

 

FAU-leder 

Tor Magnus Danielsen Bording  

tm@bording.no  

Tlf.nr.: 911 24 605  
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