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B O R G E  U N G D O M S S K O L E  

Kjære foreldre/foresatte til elever på Borge Ungdomsskole! 

 

Nå nærmer det seg juleferie, og her kommer den siste månedsinfoen for 

2019.  

Oppstart etter jul er mandag 6. januar til vanlig tid.  

Buss - Fra 6. januar kommer skolebussen til Torsnes til å gå fra Borge 

ungdomsskole kl. 14:10 alle dager.  

Mellom Jul og vinterferie vil vi kjøre endrede ringetider, oppstart og avslutning vil ikke 

endres. De nye ringetidene evalueres i uke 7.  

08.30 - 10.00  1. og 2. time 
10.00 - 10.20  Friminutt – alle ut, mulighet for å spise ei skive 
10.20 - 11.50  3. og 4. time 
11.50 – 12.10  Spising inne 
12.10 – 12.30  Utefriminutt 
12.30 – 14.00  5. og 6. time 
 

Dette tiltaket gjør vi nå fordi vi ser at mange elever trenger å få løpt av seg litt krutt mellom 

timene. Ventilasjonen i arealene klarer heller ikke å ta unna for den bevegelsen elevene har 

i ganger osv, det blir  fort veldig dårlig luft. For at det skal bli nok tid til å komme seg ut kutter 

vi ett friminutt, og gjør de andre lengre. Vi vil også da få til 20 minutter innespising. I denne 

prøveperioden vil det være sånn at 10. trinn får lov å spise inne når de oppholder seg i selve 

Kulturarenaen. Fordi storefri nå blir nesten en time seinere kan det være lurt å ta med seg 

noe frukt eller en ekstra brødskive som kan spises i det første friminuttet.  

 

Frokosttilbudet har nå blitt mer populær. Vi har kjøpt inn toastjern, og det frister nok mer 

enn knekkebrød. Tilbudet er gratis og for alle. Har du en ungdom, som ikke får i seg mat så 

minn om at det går an å få seg litt før skolen starter. Vi åpner kl 8.10.  

Tirsdag 10. desember gjennomførte vi balldag i Kongstenhallen. Det ble en fin dag både 

for både ungdommene og oss 

voksne. Vi har godt av å gå litt ut av 

hverdagen innimellom.  
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Informasjon til foreldre på 10. trinn:  

Åpen skole er arrangementer som gir elevene, sammen med foresatte, anledning til å se en 

videregående skole fra innsiden.  

Skolens programområder blir presentert. Dette er en god anledning til å treffe elever, 
lærere, rådgivere og ledere fra den aktuelle skolen og få innsikt som kan hjelpe 
tiendeklassingen i valg av utdanningsvei. 
 
Åpen skole Frederik ll videregående skole torsdag 9.januar kl. 18.00. 
Åpen skole Greåker videregående skole tirsdag 14.januar. 
Åpen skole Kalnes videregående skole lørdag 18.januar. 
Åpen skole Glemmen videregående skole tirsdag 28.januar - på dagtid for elevene og 
ettermiddag/kveld for elever og foresatte. 
 

Nå ønsker vi dere en fin juleferie og et riktig godt nyttår! 

 

Hilse alle oss på Borge U 


