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Til ansatte og elever   

Transport til og fra skolen 

Skolen anbefaler minst mulig bruk av offentlig kommunikasjon – dette er i tråd med nasjonale retningslinjer. 

Kjør gjerne selv om du har anledning eller kjør sammen med noen. 

 

Onsdag 18. august går det busser fra Tønsberg busstasjon til Re fra spor 3, 4 og 5 kl 0730 og 0740. 

UNNGÅ TRENGSEL PÅ STASJONEN! 

 

 

Skyss hjem første skoledag   
Kontaktlærer informerer elevene om busser hjem.   

Det står foran på bussen hvor den skal.   

  
 

Er du i tvil:   

Spør bussjåføren om hvor bussen går før du går inn!   
  
Onsdag 18. august vil transport fra Re foregå på følgende måte:   
5 busser til Tønsberg – Bispeveien (4 skolebusser og 1 rutebuss)   

1 buss til Stokke – Vestre vei   

1 buss til Hogsnes/Bjelland/Rakkevik/Vear – Vestre vei   

2 busser til Hof (1 skolebuss og 1 rutebuss)   

1 buss til Horten – om Svinevoll, Kopstad, Skoppum, Borre og til Horten   

1 buss til Holmestrand   

1 buss til Andebu - om Sem   

 

 Bussene går fra parkeringsplassen kl 1445.   

  
 
 
 
 
 
 
 



 
Fra og med torsdag 19. august vil transportmønsteret til og fra skolen være 
ordinært.   

  
Bussene til Re/Bergsåsen om morgenen går fra Tønsberg fra følgende steder:   

Spor 3: Skolebusser   

Spor 4: rute 121 og skolebusser   

Spor 5: rute 120  

  

Vi regner med at det kan ta noen dager før alle har funnet fram til riktig transportmønster, og at det kan 

oppstå problemer de første dagene.   

Dersom det etter litt utprøving er forhold som ikke fungerer, ta kontakt med meg!   

Det er viktig at du som elev helt fra skolestart planlegger din reise fra Tønsberg til Re slik at du rekker 

bussene som går kl 0730 og 0740.   

Dette for å unngå å komme for sent til første time.   

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stine Andresen   
Spesialrådgiver  

Også i år has det undervisning i Revetal-hallen de tre første timene: 

 

Om morgenen: 

Fra Tønsberg:      Rute 120 (spor 5) kl 07:30 og 07:40 kjører innom Revetal. 

       Rute 121 og skolerutene kjører ikke innom Revetal. 

Fra Hof:       Skolebussene kjører innom Revetal på vei til skolen 

Fra Stokke, Andebu, Holmestrand og Horten: 

    Sitt på bussen til Bergsåsen og ta rutebuss 120 kl 07:59 til 

    Revetal 

 

Til skolen etter 3. time:    Ta rutebuss 120 kl 10:40 fra Revetal til Bergsåsen 

 


