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Hasle til Brynseng 

RINGETIDER OG BUSSTIDER
Antall undervisningstimer skal beholdes!

MORGENAVGANG

• Tilsyn på bussholdeplass fra 7.30

• 5-7. trinn starter kl. 8.15 - Avreise fra Hasle kl. 7.45

• 1-4. trinn starter kl. 8.45 - Avreise fra Hasle kl. 8.15 

HJEMREISE

• Kl. 14.00 fra Brynseng - etter skoleslutt
• 1.-4. trinn for barn uten AKS og 5. og 7. trinn

• Kl. 14.15 fra Brynseng – for 6. trinn

• Kl. 15.45 fra Brynseng AKS

• Siste AKS-buss fra Brynseng kl. 16.15/16.20

• Korpset: Til Teglverket med 16.15-bussen?
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Buss i skoleukene – for AKS

• Bussavganger fra Bunnpris og Tidemannsjordet

• Morgen: 0730/0745 og 0815 

• Retur fra Brynseng: 1545 og 1615/20 til samme sted. 

• Henteplass er på bussholdeplassen. Vi har ikke bemanning som 
venter der, da personalet er med bussen tilbake.

• Antatt busstid fra Brynseng er ca.. 10 min +/-.

Buss på AKS på skolefridager

• Bussavganger fra Bunnpris og Tidemannsjordet

• Morgen: 0800 og 0845

• Retur fra Brynseng: 1530 og 1615 til samme sted. 

• Henteplass er på bussholdeplassen. Vi har ikke bemanning som 
venter der, da personalet er med bussen tilbake.

• Antatt busstid fra Brynseng er ca.. 10 min +/-.

• Busstidene er satt opp ifht erfaringer ved oppmøte.
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HOLDEPLASSER
• 2 holdeplasser ved Hasle

• Bertrand Narvesens vei 

for elever fra Tiedemannsjordet, Lille Tøyen og Lilleberg

• Einars vei (ved Bunnpris) for elever på Keyserløkka …

- - - - - -

• Én holdeplass ved Brynseng
• Etterstadsletta - ca. 400 meter til skolen

Bertrand Narvesens vei 
for elever fra Tiedemannsjordet, Lille Tøyen og Lilleberg
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Einars vei 
(ved Bunnpris) for elever på Keyserløkka …

Én holdeplass ved Brynseng – Etterstadsletta
ca. 400 meter til skolen
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BRYNSENG SKOLE - BELIGGENHET

TILSYN – FORELØPIG PLAN 

• Avtale med UDE om nødvendig tilsyn

• Møtt om morgenen av voksne med Hasle refleksvester

• Tilsyn på bussen

• Tilsyn fra Etterstadsletta fram til skolen 

• Tilsyn for alle fram til bussavgang og på bussen
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Brynseng skole 

• Sambruk Hasle  - Brynseng 

• Brynseng skole har 4-8 klasser

• Hasle har 17-18 klasser + 3 mottaksklasser

• Felles kontordrift – ellers delt i to organisasjoner

• Hasle blir "gjester" på en annen skole 

• Veldig godt samarbeid med ledelsen på Brynseng
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