Åka buss till skolan
Om skolskjutsar i Sävsjö Kommun

För dig som bor på landsbygden och har barn i skolåldern.

För barn med lång väg till skolan ordnar Sävsjö kommun
skolskjutsar. Skolskjuts gäller mellan hemmet och den
skola som ligger inom det upptagningsområde eleven bor.
Skolskjuts gäller inte mellan skolan och annan omsorg.
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Skolskjuts?
Om ditt barn är berättigat till skolskjuts beror på avståndet
mellan hemmet och skolan av/på stignignsplats. Avståndet
bygger på vad som är ett rimligt avstånd att cykla eller gå,
men även vad som är rimligt för dig som förälder att vid behov följa barnet till skolan eller hållplatsen. Det är ditt ansvar
som förälder att förbereda och träna barnet på att klara sin
skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Följ barnet till skolan eller hållplatsen tills dess att det klarar att gå till skolan/
hållplatsen på egen hand.

Vem får åka?
Inom tätbebyggt område med skola anordnas i princip inga
skolskjutsar.
Avståndet mellan hemmet och skola- av-/påstigning för skolskjutsar ska maximalt vara:
Förskoleklass till år 3:
År 4-6:
År 7-9:

1 km
2 km
3 km

Undantag

Ibland kan avstånden behöva överskridas. Det kan bero på
att bussen saknar vändmöjligheter, att det finns andra bra
förflyttningssätt eller liknande.
Väljer man en annan skola än den som anvisats har
kommunen ingen skyldighet att ordna med skolskjuts. Elev
som inte är skolskjutsberättigad men som är bosatt utmed
färdvägen kan i mån av plats få tillstånd att åka med skolskjutsen.
Samordning av skolskjutsarna medför att väntetider kan förekomma, kommunen arbetar dock för att minimera dessa.

Skolskjutsen är gratis men om eleven tappar bort eller är
oaktsam med sitt kort kostar ett nytt 200 kr.
Reglerna för vem som får åka skolskjuts beslutades av Barn–
och Utbildningsnämnden i Sävsjö kommun 2009-06-17.
Entreprenören är skyldig att lämna incidentrapport till skolan och skolskjutsansvarig varje månad och vid allvarligare
incident skall skolan och trafiksamordnare omgående informeras.
Om en skolskjuts bedöms bli mer än 20 min försenad mot
den vanliga tiden skall entreprenör kontakta respektive skola
som skall ta ställning till vidare information.
Angående utsatta hålplatstider på hemsidan, tiderna under
de första veckorna vid läsårsstarten är svåra att ange exakt.
Efter ca: 2 veckor kommer tiderna att revideras på hemsidan.

Råd och tips

Bussen väntar inte, så ta god tid på dig. Brådska kan
lätt leda till att onödiga risker tas för att hinna i tid till
bussen. När bussen kommer väntar den inte på försenade
elever. Om eleven missar skolskjutsen är det ditt ansvar som
förälder att barnet kommer till skolan.
Följ barnet till skolan/hållplatsen, passa på att prata om
säkerhet längs vägen.
Gå längs vägens vänstra sida så att du ser den mötande
trafiken. När vägen är smal eller sikten är skymd ska man
inte gå i bredd utan efter varandra så nära vägkanten som
möjligt. Äldre elever bör gå sist för att kunna hålla uppsikt
över de yngre.
Stanna, titta och lyssna efter fordon innan du korsar
vägen. Spring inte när du korsar vägen för då är det lätt att
snubbla eller halka.
Det är viktigt att aldrig knuffas och busa på en hållplats. Eleven skall stå fullt synlig för föraren. Vid mörka årstiden

är det bra med reflexväst och även ficklampa för att synliggöra eleven.
Bestäm med barnet hur det ska stå vid hållplatsen, så att det
väntar på säkert avstånd från körbanan. Stå stilla tills bussen stannar och föraren öppnar dörren.
De yngsta eleverna bör gå på bussen först så att de
äldre eleverna kan hjälpa till så ingen blir ifrån åkt. Stå aldrig
framför den plats där skolskjutsen stannar utan stå alltid vi
sidan av körbanan. Då minskar risken för påkörning om bussen stannar exempelvis vid halt väglag.
Lär känna och heja på bussföraren - det ökar trivseln
för alla. Bussen är förarens arbetsplats. Det är viktigt att eleven hjälper till så arbetsmiljön blir så bra som möjligt. En
lugn och glad förare är en trygg och säkrare förare.
Elever och föräldrar har ett gemensamt ansvar för att
ordningsregler följs, även om föraren får ta en del av ansvaret. Föraren skall se till att skolan uppmärksammas på att
ordningsregler följs. Föraren har ansvar för att elev sitter
bältade efter påstigning. Under resans gång är det elev själv
som ansvarar för bältningen, elev som fyllt 15 år kan bli bötfälld om reglerna inte följs.
Väskor och andra lösa föremål får inte förvaras i mitt-gången
då de vid en häftig inbromsning kan kastas framåt.
Det är bra om äldre elever visar gott omdöme och respekt för
trafik och dess regler inför de yngre eleverna.
Var föredömen för varandra.
Läs mer om barn i trafiken på http://www.trafikverket.se/
resa-och-trafik/Trafiksakerhet/barn-och-unga-i-trafiken/barn
-och-narsamhalle/

