
Velkommen til Ruseløkka skole 2019/2020 

  

Ruseløkka skole er en gammel skole med lange tradisjoner i Vika. Skolen er revet og er nå 

under oppbygging. Etter planen skal den nye skolen stå ferdig i mars 2021. I perioden hvor 

skolen gjenoppbygges er barne- og ungdomsskolen delt på to lokasjoner. Ungdomsskolen er i 

Cort Adelers gate 30 i Vika, mens barneskolen er på Vollebekk skole.  

 

Transport til/fra Vollebekk skole 
Elevene på 1.-4. trinn transporteres til Vollebekk skole med buss.  

Det går det busser til/fra tre ulike stoppesteder i bydelen, og dere velger det stoppestedet som 

passer best for dere.  

Ruseløkka: I Huitfeldtsgate / Cort Adelers gate 

Skillebekk: Utenfor Bydelshuset, Drammensveien 60 

Trafotaket: ved Bervens løkka. 

Om morgenen for elever som ikke går på Aktivitetsskolen 

Elevene tar buss fra avtalt stoppested kl. 08.30, oppmøte fra kl. 08.15.  

Om morgenen for elever som går på Aktivitetsskolen 

Elevene kan enten ta buss fra avtalt stoppested kl. 08.30 eller leveres på biblioteket i Cort 

Adelers gate 30 (der ungdomsskolen holder til) fra kl. 07.30. Første buss går opp til 

Vollebekk kl. 08.00.  

 

Om ettermiddagen for elever som ikke går på Aktivitetsskolen 

Elevene tar første buss etter skolen slutter. Det går busser kl. 14.30 og 15.30, samt kl. 13.00 

på fredager for 1. klasse.  

Om ettermiddagen for elever med halvdagsplass på Aktivitetsskolen 

Elevene tar buss kl. 15.30.  

Om ettermiddagen for elever med heldagsplass på Aktivitetsskolen 

Elevene tar avtalt buss, enten kl. 15.30 eller 16.00. Elevene kan vente i biblioteket i Cort 

Adelers gate og hentes frem til kl. 16.45. Skolen gjør oppmerksom på at AKS-tilbudet er på 

Vollebekk skole, mens i Cort Adelers gate vil det være svært enkle aktiviteter og tilsyn. 

 

Bussbestilling 

buss.ruselokka@osloskolen.no og med kopi til  

henriette.stabell-sandvik@ude.oslo.kommune.no. 

 

Elevens navn:  

Elevens klasse / klassetrinn:  

Holdeplass:  

Klokkeslett:  

AKS? Skriv på om eleven skal gå på AKS.  

 

I denne mailen er det viktig at dere får med elevenes navn, klassetrinn, ønsket holdeplass om 

eleven skal meldes på Akitivtetsskolen og hvilke tidspunkt dere ønsker retur de ulike dagene. 

Det er mulig med ulike tidspunkter for retur på ulike dager. Dersom det er spesielle ting som 

gjør at dere må endre underveis i året eller en dag i ny og ne så sendes disse endringene til 

samme mailadresse. Har dere spørsmål rundt bussingen kan dere kontakte Henriette Stabell-

Sandvik, tlf. 911 00 635.  
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Dere må melde tilbake til oss hvilken buss barnet deres skal ta.  

 

Annen nyttig informasjon:  
Aktivitetsskolen 

Vi anbefaler at alle elever fra 1.-4. trinn går på Aktivitetsskolen. Aktivitetsskolen (AKS) er en 

alternativ læringsarena før og etter skoletid. Søk om plass her: 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-

aktivitetsskolen/  

 

Skolens hjemmeside 

Dere finner nyttig og oppdatert informasjon om skolen på vår hjemmeside: 

https://ruselokka.osloskolen.no/.  
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