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Skolskjutsinformation
Ditt barn har beviljats skolskjuts, och i den här foldern finns
information till dig som vårdnadshavare. Vill du ha mer
information om rätt till skolskjuts, avståndsregler eller beslutsgång, läs mer på: www.vaxjo.se/skolskjuts
Ansvarsfördelning
Föräldrarna har ansvar för eleverna tills de stigit på skolfordonet
vid angiven påstigningsplats på morgonen, samt efter det att de
stigit av vid angiven avstigningsplats på eftermiddagen.
Transportören har, genom chauffören, ansvar för eleverna under
tiden de åker till och från skolan.
Rektor på respektive skola har ansvar för eleverna under skoldagen.
Säkerhetsregler
En genomgång av ordnings- och säkerhetsregler samt en
utrymningsövning anordnas regelbundet för elever som åker
skolskjuts.
På- och avstigning ska ske lugnt. Eleverna ska sitta stilla under färd.
Säkerhetsbälten ska användas.
Försenad eller utebliven skolskjutstur
Om ett skolskjutsfordon saknas vid överenskommen avgångstid
kan man ringa Länstrafikens kundcenter 0771-76 70 76 för besked.
Ett ersättningsfordon ska skickas snarast möjligt.
Morgontur: generellt gäller att elever återvänder hem eller till
annan av föräldrarna angiven plats om ett skolskjutsfordon är
försenat med mer än 30 minuter.
Eftermiddagstur: elever kontaktar personal på skolan som in sin
tur tar kontakt med länstrafiken/skolskjutshandläggare. Eleven ska
stanna kvar på skolan tills ersättningsfordonet har kommit.
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Ordningsregler
Eleverna ska sitta kvar på sina platser under färden och vänta tills bussen har
stannat vid avstigningsstället. Elever som eventuellt måste korsa vägen efter
avstigning ska vänta tills fordonet har kört.
Eleverna ska lyssna och följa chaufförens anvisningar. Chauffören ska rapportera föreseelser till sin trafikledning.
Den som cyklar till påstigningsplatsen ska ställa sin cykel så att den inte är till
hinder för fotgängare/trafikanter.
Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller dem som orsakar
skada på skolskjutsfordon. All skadegörelse polisanmäls.
Kompisåkning
Kompisåkning hanteras av respektive skola. Kontakta skolpersonal för mer
information.

Skolskjutsfrågor besvaras av skolskjutshandläggare
0470-410 00, skolskjutsgruppen@vaxjo.se
www.vaxjo.se/skolskjuts

Säker skolväg skapar vi tillsammans!
Det är mycket viktigt att du som förälder diskuterar ordnings- och säkerhetsregler som finns i den här foldern, så att alla skolskjutselever känner till och
följer reglerna.
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