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Särskild skolskjutsinformation
Ditt barn har beviljats särskild skolskjuts, och i den här foldern
finns information till dig som vårdnadshavare. Vill du ha mer
information om rätt till särskild skolskjuts, avståndsregler eller
beslutsgång kan du läsa mer på www.vaxjo.se/skolskjuts
Berättigade elever erbjuds särskild skolskjuts till och från hänvisade
särskolor: Kungsmadskolan, Ljungfälleskolan, Teleborg Centrum
skola samt resursenheter: Hollstorp, Sofieberg och Pär Lagerkvistskolan.
Särskild skolskjuts ska inte betraktas som enstaka taxiresor
utansom ett antal fastställda rutter med en tidtabell som anger
ungefärliga avgångstider. Rutterna börjar i regel längst ut i
kommunen med färdriktning in mot centrala Växjö på morgonen,
och med motsatta färdriktningen efter skoldagens slut. Avgångstiderna till skolan är anpassade till undervisningen så att eleverna
varje dag anländer till skolan i god tid före skolstarten. Hemturer
avgår vanligtvis ungefär tio minuter efter skoldagens slut.
Ansvarsfördelning
Föräldrarna har ansvar för eleverna tills de stigit på skolfordonet
vid angiven påstigningsplats, samt efter det att de har stigit av vid
angiven avstigningsplats vid skoldagens slut.
Transportören har genom chauffören ansvar för eleverna under
tiden de åker till och från skolan och att gällande trafikbestämmelser följs. Om det sker någon incident eller kränkande behandling i
samband med skolskjutsen är det rektor som är ansvarig att utreda
denna.
Säkerhetsregler
På- och avstigning ska ske lugnt. Eleverna ska sitta stilla under färd.
Säkerhetsbälten ska användas.
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Ändrat skolskjutsbehov
Anmäl varaktiga ändringar av skolskjutsbehov, till exempel en ändring av
hemförhållanden (ny adress) till skolexpeditionen eller skolskjutshandläggarna. Anmäl tillfälliga ändringar av skolskjutsbehov, till exempel om ditt barn
är sjuk:
•

Flexbuss: telefon 0481-548 00, e-post: oms@flexbuss.se

•

Taxikurir: telefon 0470-160 00, e-post: info@taxikurir.se

•

Växjö taxi: telefon 0470-135 00

Skolskjuts och fritidshem
Eleverna mellan 6 och 12 år har endast rätt till skolskjuts mellan skolan och
fritidshemmet.
Skolskjuts och korttidstillsyn
Efter beslut av skolskjutshandläggare kan transport mellan placeringsskola
och korttidstillsyn beviljas. I övrigt gäller samma regler för korttidstillsyn som
för fritidshem.
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

Vad är särskild skolskjuts?
Särskild skolskjuts är daglig transport av elever mellan hemadresser och
hänvisade särskolor och resursskolor. Skolskjuts sker huvudsakligen med upphandlade skolskjutsfordon. Under vissa förhållanden kan skolskjuts erbjudas
med allmän kollektivtrafik.
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