Information om skolskjuts till
vårdnadshavare
Skola, entreprenör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under
resan mellan hemmet och skolan. Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett
så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola
eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till
skolan/hållplatsen själv.
Vårdnadshavares ansvar
• Ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på skolskjutshållplatsen tills dess att
eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av
skolskjutsen vid hemfärd.
•

Ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.

Entreprenörens ansvar
• Under transporten är det chauffören som ansvarar för eleven och att
gällande trafikbestämmelser följs.
•

Föraren ska meddela skolan/handläggare om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Skolans ansvar
• När eleven anländer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar
för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma
gäller vid hemfärd efter skolans slut.
Några enkla saker att tänka på
• Om du skjutsar ditt barn till hållplatsen - var uppmärksam på andra barn
och trafiken omkring dig när du släpper av.
•

Prata gärna med ditt barn om vad man ska tänka på vid skjutsen,
såsom säkerhetsbälte, att väskan placeras under sätet, att respektera de
andra barnen och inte minst att bussen är förarens arbetsplats.
En glad förare är en trygg och säker förare.

Mer information
Lekebergs kommuns skolskjutsregler
finns att läsa på:
www.lekeberg.se/skolskjuts

Busskort
Vecka 32 kommer det finnas tillfällen att hämta ut busskort för elever som
kommer resa med linjetrafik. Information om datum och tider kommer
läggas upp på kommunens hemsida www.lekeberg.se/skolskjuts.
Elever som redan idag åker med linjetrafik och har ett grundskolekort ska
behålla sitt kort under hela sin studietid om de inte byter skola.
Nya giltighetsbevis kommer delas ut i klasserna i höst.
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