
Skolebussen!                             

Her kommer litt informasjon om skolebussen; ett til elevene og ett til foresatte. Les 

sammen hjemme, og se på heftet «Sikker skoleskyss» fra Trygg Trafikk som ligger på 

hjemmesiden under «Nyttig informasjon». Her finner du også rutetabellen. 

  

Kjære elever! 

Vi på skolen er avhengige at dere venter stille og rolig på busstoppet. Dere som går på 

mellomtrinnet og fadderne kan hjelpe de på småskolen ved å: 

● La de små gå først inn i bussen når bussen har stoppet helt. 

● Rolig la de minste få velge plass foran i bussen  

● Hjelpe dem med setebeltet. 

● Vise hensyn  

● La mobilen ligge avslått i sekken 

 

Husk at skolens regler; «Stoppregelen» og «Ingen utenfor» også gjelder på holdeplassen og 

på bussen. På holdeplassen kan det lett skje ulykker, så stå i ro mens dere venter. Dere 

største elever må være gode rollemodeller når det gjelder oppførsel og hvordan man skal 

ferdes i trafikken.  

 

Dere må passe på hverandre, og se etter at ingen går ut i veien mens dere venter på 

bussen. Husk:  

IKKE GÅ OVER VEIEN FØR BUSSEN HAR KJØRT, OG SJEKK 

AT SIKTEN ER GOD I BEGGE RETNINGER FØR DERE KRYSSER VEIEN. 

 

 

Kjære foreldre! 

Det er viktig at dere voksne øver med barna på å gå til og fra holdeplassen, og snakke om 

hvordan man oppfører seg på et busstopp. Elevene må vite hvilket stopp de skal gå av på 

når de skal hjem igjen. Det kan også være lurt å ta en busstur sammen for å øve. Husk at 

inntil 4 barn reiser gratis med en betalende voksen i helger. 

 

Kanskje noen voksne har anledning til følge og hente på busstoppet nå i begynnelsen av 

skoleåret?  

 

Bussen går ca. kl. 08.25 om morgenen, og har retur rett etter endt skoledag. Se ruteplan på 

skolens hjemmeside. 



● Elever fra Høietun stiller seg på det busstoppet som passer best. Bussen starter fra 

snuplassen øverst og tar med seg elever på stoppene videre mot Rema.  

● Elever som går på bussen som kommer fra Ravnåsveien, må vente på plassen ved 

krysset Lillefjell terrasse/ Ravnåsveien. Her er det satt opp busstoppskilt på begge 

sider. 

● Det starter også en buss fra Torheimstoppet. De to siste bussene plukker opp elever 

som står på busstoppene ved Mosby skole og Rema. 

 

Det vil stå «Mosby sk / Torridalshallen» på bussene om morgenen. En bussvakt vil møte 

elevene på Hommeren-stoppet på Rv9 om morgenen når elevene kommer til brakkene. 

 

En voksen fra skolen følger de minste til bussen når skoledagen er ferdig. Da er det 

påstigning snuplass ved Torridalshallen. Vi ber derfor dere foreldre ikke parkere her ved 

skoleslutt. Det vil stå «Høietun» og «Mosby» på de forskjellige bussene, og «Høietun – 

Mosby» når de betjener begge stedene. 

 

NB: Stoppet ved Torheim har ikke gangfelt, så vi oppfordrer stekt elevene til å bruke stoppet 

ved Mosby skole. Vi har gitt beskjed om dette til Statens vegvesen, men vi vil jobbe videre 

med dette i høst. 

 

Elevene vil få utdelt busskort i løpet av uken.  

 

Det er viktig at dere foresatte melder fra hvis elevene ikke rekker bussen, eller er syke. Da er 

det lettere for oss å få oversikt hvis noen mangler. Send fraværsmelding med kodeord 

MOS+trinn til 59 44 45 19. Få med fornavn og etternavn til eleven. Husk at det nye 

telefonnummer til brakkene er: 90 70 93 11 

 

 

 

 

 

 

Mvh Mosby oppvekstsenter  

 


