
 

 
Morgenfugler Marienlyst Skole klasse: 2C uke: 36 (3-7 september) 
 

INTRODUKSJON: 

For å bidra til å sikre skoleveien til barna våre, så bytter 

foreldre/foresatte til barna om å stå synlig ved farlige kryss. 

Hver klasse har to uker i året hvor det er ønskelig at de stiller 

opp. 

Målet er at dette gjør trafikanter mer observante og at ulykker 

unngås. 

INTRODUCTION: 

In order to secure our children while they walk (or are 

followed) to the school, parents to schoolchildren are 

encouraged standing at the exposed junctions. Each class has 

two weeks per year where it is desired for them to volunteer. 

The goal is to make drivers more aware and therefore avoiding 

accidents. 

OPPGAVER: 
 Følge med på trafikken 

 Være «synlig» slik at bilister og andre som ferdes i 

trafikken opptrer mer forsiktig 

 Hjelpe barna med å krysse veien ved behov når det 

kommer biler 

TASKS: 
 Pay attention to the traffic 

 Be “visible” so that drivers and others behave more 

cautiously 

 Help the children to cross the road when needed 

UTSTYR: 

Foresatte benytter egen refleksvest når de står på 

vakt 

EQUIPMENT: 

Parents use their own reflex vest in order to be visible. 

TIDSPUNKT: 

Mandag – fredag klokken 08.00-08.30    

TIME: 

Monday – Friday at 08:00-08:30 

VAKTSTEDER:  
Se detaljert liste på neste side. 

POSTS: 

See detailed list at next page 

NB! Foresatte som ikke kan være morgenfugl på 

oppsatt tidspunkt bytter med en annen i sin klasse. 

Note that parents that are unable to be morgenfugl 

(morning-bird) at the designated timeslot are 

encouraged to switch with another parent in their 

class. 

MELD FRA!!! 

Sperrer bussen gangfeltet eller kjører på rødt lys? Meld fra 

til Unibuss med en gang! 

Slik gjør du det: 

1. Noter sted, klokkeslett, linjenummer (20, 25, 28) og 

bussens internummer. Dette er et et 3- eller 4-siffret tall, 

som står foran og bak på bussen. Internummeret er enten 

6xx eller 1xxx. 

2. Send info på mail til espen.pokorny@unibuss.no. Han vil 

følge opp den enkelte sjåfør umiddelbart! 

3. Ta gjerne bilde, men det er ikke nødvendig. 

Unibuss lover å rydde opp, hvis alle Morgenfugler melder 

ifra når de røde Ruter-bussen bryter reglene! 

NOTIFY IF YOU SEE ANY INCIDENTS!!! 

Is the bus blocking pedestrian crossings or running against 

red lights? Notify Unibuss at once! 

Procedure: 

1. Note place, time, bus-line number (20, 25, 28) and the 

specific bus number. It is a 3- or  4-digit number, listed at 

the front and end of the bus. The number is either 6xx or 

1xxx. 

2. Send info on e-mail to: espen.pokorny@unibuss.no. He 

will take immediate action towards the bus driver 

3. If you can also take a photo, this is good, but not 

required. 
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Ukesplan / Schedule 
Foreldre/foresatte til følgende barn ønskes stille opp på tidspunkt og lokasjon i henhold til listen nedenfor. 
Parents to the following children are encouraged to participate at the time and location below.  

 Mandag 3/9 Tirsdag 4/9 Onsdag 5/9 Torsdag 6/9 Fredag 7/9 

1. Blindernveien 

 

 Oskar  Hawa  Simon Davindra 

2. Kirkeveien/ 

Blindernveien 

Ylva  Emilia  Felix  Oliva  Kaya 

3. Marienlyst 

Bussholdeplass 

  Oqla  Petra  Adam  Yusuf  

4. Kirkeveien/ 

Suhms gate 

  Olivia  Christa  Ludvig  Finn 

5. Suhmsgate/ 

            Joker 

  Jesper  Henrik  Tilda  August 

 

 

VAKTSTEDER:  
1. Blindernveien, porten til lille skolegård / 

parkeringsplassen / innkjøringen fra Blindernveien 

2. Krysset Kirkeveien / Blindernveien 

3. Kirkeveien ved Marienlyst bussholdeplass  

4. Krysset Kirkeveien/Suhms gate  

5. Suhms gate/overgang ved Joker 

POSTS: 

1. Blindernveien, the gate to the small schoolyard / 

parking lot 

2. Junction Kirkeveien / Blindernveien 

3. Kirkeveien at Marienlyst bus stop 

4. Junction Kirkeveien / Suhms gate 

5. Suhms gate / pedestrian crossing at Joker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer/spørsmål/innspill til 

morgenfuglordningen kan sendes til 

morgenfuglmarienlyst@gmail.com 
 
Listen ligger også på skolens hjemmeside. 

Comments / questions / ideas for the “morgenful”-project can 

be sent to: 

morgenfuglmarienlyst@gmail.com 

 

The list is also available at the school’s webpage. 
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