Kjære alle elever og foreldre på Nordnes skole, Avdeling Fana Gymnas!

Litt informasjon i forbindelse med oppstart

Været har dessverre forsinket nytt og fint uteareal på Nordnes skole, avdeling Fana
gymnas, men akkurat nå ser det heldigvis ut til at det er litt lysere utsikter, og de er nå i
full gang med arbeidet med utearealet.
Den regnfulle sommeren har dessverre ikke gjort det mulig å få dette på plass alt til
skolestart 16. august, som planlagt.
Det gjør at skoleplassen ikke kan tas i bruk med en gang, og andre uteområder må tas i
bruk de første par dagene.
Planen var at utearealet skulle stå ferdig til skolestart 16. august. Det dårlige
sommerværet har gjort at det ikke har vært mulig å starte arbeidet med å få på plass
fallunderlaget. Når dette skal legges må det være oppholdsvær. Fallunderlaget og
terrengformasjonene skal bli dekket med et topplag laget av plasstøpt gummi. Når et
slikt dekke skal monteres, må det være oppholdsvær og tørt underlag.
Kommunen vil så snart været tillater det sette i gang arbeidene igjen. Det blir jobbet for
at skoleplassen er ferdig og klar til bruk så snart som mulig. Elevene må de dagene dette
tar bruke andre lekeområder i nærheten. Vi har en stor og fin fotballbane vi kan bruke i
storefri. Denne deler vi med Paradis, og vi kan også være ute på baksiden, eller bruke
turområder i nærheten. Vi vil også
De som jobber på plassen er fullt klar over at det er barn i bygget, og har egne
prosedyrer når de må kjøre inn og ut av skolegården. En person skal påse at det ikke er
barn i nærheten. Men det viktigste er at elevene kun skal komme og gå på skoleplassen
på vei inn og ut av bussen. Fint hvis dere også snakker med ungene om dette. Vi har
følgepersoner med på bussene i tillegg til folk på stedet, og de vil også påse at alt går fint.

Ellers er vi i gang med å få ting på plass, selv om det tar litt tid å flytte inn på to nye steder,
og flytte ut av et gammelt bygg! Folk er i full gang, og de som allerede har begynt på
Sydneshaugen ser ut til å trives i erstatningslokalene. Det er lyse og fine lokaler begge
steder, og innredningen begynner å ta form slik vi vil ha det. Det kommer til å bli veldig bra
når alt er på plass. Vi gjør det beste ut av det mens vi venter på at ting skal komme helt på
plass.
Ellers vil jeg minne om at bussavgang fra Tollbodallmenningen og Nøstegaten 32 (ved
Nøsteboden)
Første skoledag kommer bussene klokken 11.00 onsdag 16.08.17, med skolestart klokken
11.30 for mellomtrinnet. 5-6.trinn har skoledag til 14.00, 7.trinn har skoledag til 14.45.
Bussene returnerer samme rute tilbake.

Dette blir spennende!
Sissel Karin Magnussen
Rektor
Nordnes skole
Avdeling Sydneshaugen & Avdeling Fana Gymnas
E-post: Sissel.Magnussen@bergen.kommune.no
Tlf.: 53 03 81 01 & 53 03 81 11
Mobil: 905 85 921

