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Ordningsregler för skolskjuts
Vi vill att våra elever ska ha en trafiksäker och god miljö under resan till och från
skolan. Därför är det viktigt att alla känner till vilka regler som gäller och vem som
är ansvarig. Skolskjutsverksamheten berör flera parter; vårdnadshavare, elever,
trafikföretag, förare och skola. Alla har gemensam del i ansvaret under resan mellan
hemmet och skolan.
Vi önskar att du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn går igenom
ordningsreglerna noga, så att vi tillsammans kan skapa en säker och trevlig miljö i
samband med skolskjuts.
Ansvar vid resa med skolskjuts
Vårdnadshavare ska se till att barnet följer de ordningsregler som gäller vid
skolskjuts. Uppstår problem har skola, trafikföretag, förare och vårdnadshavare ett
gemensamt ansvar för att reda ut ordningsproblem i samband med skolskjutsning.
Vårdnadshavare ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen.
Allmänt gäller att vårdnadshavaren ska förbereda och träna eleven på att klara sin
skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Om en elev missar skolskjutsen är det
vårdnadshavaren som ansvarar för att eleven kommer till skolan.
Under resans gång är det bussbolaget och föraren som ansvarar för att
trafikbestämmelser och ordningsregler följs.
När eleven stigit av skolbussen tar skolans ansvar vid fram till dess att eleven stiger
på skolbussen igen för hemfärd. Skolan ansvarar för tillsyn och för att ordningsoch säkerhetsregler efterföljs vid skolans hållplats.
Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling gäller, precis som i skolan,
hela vägen till och från skolan.
Om elev vid upprepade tillfällen inte följer reglerna rapporteras detta av föraren till
kommunens skolskjutsansvarige och elevens vårdnadshavare kontaktas.
Allt som eleven tar med i bussen ska rymmas i elevens väska av säkerhetsskäl och
på grund av platsbrist. Exempelvis cyklar och kickbikes m.m. får inte tas med, dock
undantag för musikinstrument.
Om elev vid hemfärden önskar gå av vid annan hållplats än den förutbestämda
hållplatsen, ska vårdnadshavare meddela bussbolaget i god tid innan avfärd.
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Vid hållplats/uppsamlingsplats
• Av säkerhetsskäl är det viktigt att ditt barn kommer iväg i god tid till
skolskjutsen.
• Tänk på att ditt barn syns dåligt i mörker. Det är därför viktigt att göra det
till en vana för barnet att använda reflex eller reflexväst.
• Stå stilla på säkert avstånd från trafiken/vägen till dess att fordonet har
stannat och öppnat dörrarna.
• Bussen avgår enligt tidtabell.
• Om bussen inte kommit inom 15 minuter från utsatt tid – gå tillbaka hem
och kontakta skolan.
Påstigning
• Påstigning sker normalt genom framdörren.
• Påstigning sker i turordning utan knuffar.
• Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna. Låt gärna de yngre eleverna gå på
först.
Ombord
• Det är inte tillåtet att springa eller klättra i bussen.
• Det är inte tillåtet att bråka eller skrika i bussen. Föraren måste kunna
koncentrera sig på körningen.
• Lägg bagage/skolväska under säte.
• Sitt en på varje säte.
• Alla ska använda säkerhetsbälte. Du som förälder delar ansvaret med
föraren och påverkar ditt barn att använda bälte.
• Lyssning av musik etc. är ok under förutsättning att hörlurar används.
Avstigning
• Sitt kvar till dess att bussen kommit fram till
hållplatsen/uppsamlingsplatsen. Knäpp loss bältet först när bussen står still.
• Ta det lugnt. Knuffas inte vid avstigning.
• Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna.
• Var extra försiktig om du ska korsa vägen. Gör det först när bussen åkt iväg
och du har fri sikt åt båda hållen.

Kompisåkning
Kompisåkning innebär att elev, i mån av plats, kan få åka med skolskjutsberättigad
kompis från skolan i kommunens upphandlade skolskjutsfordon.
Då antalet elever i skolskjutsfordonet kan variera från dag till dag är det inte möjligt
att få förhandsbesked om ledig plats i skolskjutsen.
Vid kompisåkning täcks såväl skolskjutsberättigade elever som icke
skolskjutsberättigade elever av bussbolagets trafikförsäkring och kommunens
olycksfallsförsäkring.
Oavsett om berörd elev som vill åka med kompis hem är skolskjutsberättigade eller
inte måste vårdnadshavare lämna in ett undertecknat intyg till busschauffören.
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I och med undertecknandet av intyget försäkrar vårdnadshavare att denne är
införstådd med att barnet endast kan åka med i mån av plats, om plats inte finnes i
skolskjutsen är skolans ansvar aktivt överlämnat till vårdnadshavare när den icke
skolskjutsberättigade eleven lämnat skolan samt att denne tagit del av information
gällande kompisåkning vid skolskjuts.
Se särskilt intyg om kompisåkning.

Kontakt
Samordnare skolskjuts:
Joel Lundgren
Telefon: 0392 – 140 19
E-postadress: joel.lundgren@mullsjo.se
Anette Helgesson
Telefon: 0392 – 141 98
E-postadress: anette.helgesson@mullsjo.se
Bussentreprenör:
Hällestá Buss AB
Telefon: 0392 – 70 93 09
E-postadress: info@hallestabuss.se

Mer information om skolskjuts finns på www.mullsjo.se/skolskjuts

