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          Oslo 08.08.17 

Til elever og foresatte  

 
  

Informasjon vedrørende nytt adgangssystem 

 
Bjørnholt videregående skole innfører i august 2017 et nytt adgangssystem. Elever og ansatte må heretter bruke et 

personlig adgangskort for å komme inn i skolebygget, og biler vil få en begrenset mulighet til å kjøre inn på skolens 

område.  

 

Hvorfor gjør vi dette? 

 

Skolen har mange innganger og vi har erfart at uvedkommende oppholder seg på skolens områder uten tillatelse. Vi 

har også hatt tilfeller av uaktsom bilkjøring på skolens område.  

Adgangskontrollsystemet har til hensikt å sikre et trygt og godt skolemiljø for våre elever og ansatte. 

 

Hva gjør vi? 

 Vi setter opp adgangskontroll ved hovedinngang E for elever og ansatte, likt som i mange andre offentlige 

bygg.  

 Det vil være pullerter ved rampen foran skolen og bak skolen, for å forhindre uønsket biltrafikk på skolens 

område. Disse kan åpnes og lukkes manuelt ved behov. 

 Gul kontainer ved hovedinngang E blir en resepsjon som er bemannet i skolens åpningstid mellom 07.30 og 

16.30. 

 

 

Hvordan vil det fungere i praksis  

 

Adgangskort 

Alle elever og ansatte vil få utdelt et adgangskort med bilde. Dette må medbringes hver dag. Mister man 

adgangskortet må man erstatte dette for å få et nytt, mot et vederlag (Se rutiner) Adgangskortet vil på sikt kunne 

brukes til å låne læremidler.  

 

Gjester 

Gjester som har en avtale registreres i resepsjonen og får midlertidig tilgang til bygget. Elever og ansatte vil bli bedt 

om å forhåndsvarsle resepsjonen dersom man vet at man får gjester til skolen. 

 

Biler 

Pullerter vil være nede i et gitt tidsrom om morgen og ettermiddag for transport til og fra tilrettelagt avdeling. (se 

rutiner) I andre tidsrom må man ringe på til resepsjonen og pullerter kan senkes/heves manuelt. 

 

Adgangssystemet er et prøveprosjekt som skal gå over to år, og Bjørnholt videregående skole er den første skolen i 

Oslo som får teste ut et slikt system. Vi ønsker å presisere at dette kun er et adgangskontrollsystem. Informasjon om 

elever vil ikke bli lagret, og det vil ikke blir lagret hvem som har passert adgangskontrollen med kort. Imidlertid vil 

vi registrere hvem som gjester skolen, da gjester loggføres av resepsjonen. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Else Birgitte Roscher-Nielsen 

Rektor 
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