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Regler för anordnande av skolskjuts
1. Avstånd till skolan för att vara berättigad till skolskjuts:
Elev år F-3 2 km
Elev år 4-6 3 km
Elev år 7-9 4 km
Bedöms skolväg som påtagligt besvärlig eller riskfylld kan skolskjuts anordnas även vid kortare skolväg än vad som ovan angivits. Samma sak
gäller beträffande elev, som av andra orsaker (ex svaghet, handikapp etc)
är i behov av skolkjuts.
2. Avstånd för att beviljas ”avsticksresa”
För att elev ska beviljas ”avsticksresa” gäller nedanstående avstånd från
skolskjutsens huvudlinje:

Elev år F-3 1 km
Elev år 4-6 2 km
Elev år 7-9 3 km

Under vinterhalvåret
1 km
1 km
2 km

3. Skolskjuts under del av läsåret
På grund av särskilda skäl kan ibland en skolskjuts inrättas för vinterhalvåret, dvs för tiden 1 november t o m 31 mars.
4. Väntetider
Elever i år F-3
Som regel inga väntetider, dock kan väntetid motsvarande en lektion om
40 minutera accepteras någon dag i veckan.
Elever i år 4-6
Väntetiden bör ej överstiga en 40-minuterslektion per dag och ej uppgå till
mer än högst 3 sådana tillfällen per vecka.
Elever i år 7-9
Nuvarande schemauppläggning medför att en elev maximalt kan få 2-3
stycken 40-minuterslektioner per vecka som väntetid och då ofta i form av
så kallade ”håltimmar”. Med tanke på att vid Stenbockskolan finns möjligheter till aktivitet (skolvärd finns), kan dessa väntetider accepteras.

BOXHOLMS KOMMUN

2004-06-29

2 (2)

Barn- och utbildningsförvaltningen

5. Ordningsfrågor
Skolans ordningsregler (trivselregler) gäller även i skolskjutsarna. Detta
inkluderar då naturligtvis också förbudet mot rökning.
Föräldrar uppmanas att bland annat påminna sitt barn om;
- att hålla sig på betryggande avstånd till skolskjutsfordonet stannat
- att ej stiga på/av rullande fordon
- att rätta sig efter förarens anvisningar (vilka motiveras av trafiksäkerheten och ordningen i fordonet).
6. Tidsplaner
För varje skolskjuts skall upprättas en tidsplan, som sedan skall följas.
Allmänt gäller att skolskjutsar i princip skall vara framme vid skolan ca 10
minuter innan lektionen börjar. för hemfärd gäller, att skolskjutsen bör
finnas framkörd när lektionen slutar, men att avfärd från skolan får ske
tidigast 5 minuter efter det att lektionen slutat.
7. Trafiksäkerhet
Barn- och utbildningsnämnden skall tillse att skolskjutsarna anordnas på
ett betryggande sätt. Stickprovskontroller av skolskjutsarna ska genomföras. Barn- och utbildningsnämndens kontaktpersoner skall därvid vara
rektor samt skolskjutsansvarig. Särskilt bör man uppmärksamma att hållplatser anordnas på trafiksäkra ställen. Yngre elever skall få särskilt stöd
av skolskjutschaufförerna. Om exempelvis avstigning måste ske på fel
sida av vägen, skall chauffören följa en elev i år F-3 över vägbanan (alternativt kan eleven följa skolskjutsen till vändpunkten och i stället gå av på
återvägen).
8. Samarbetsfrågor
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till samarbete i skolskjutsfrågor med andra kommunala nämnder eller andra institutioner och
enskilda.
_____

Enligt beslut av Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-21, § 34.

