VÄLKOMMEN
OMBORD PÅ
SKOLbussen

Skolskjutssamordnare
tel. 044-775 60 83

Kommunen, skola, transportör, förare, föräldrar och elever har alla ett
gemensamt ansvar för säker och trivsam skolskjutsåkande.
För att skapa en för elever och förare god, trafiksäker och trivsam miljö i
samband med skolskjutsåkandet följer här några råd och regler.
Under alla resor gäller också skolskjutsentreprenörernas övergripande regler

Vid hållplatsen
•
Kom alltid i god tid till hållplatsen
•
Var extra uppmärksam när skolbussen kommer till hållplatsen
•
Stå stilla på hållplatsen eller i skolskjutsfickan tills skolbussen har stannat
•
Stå på rätt sida i skolskjutsfickan vid påstigning från skolan
Vid påstigning
•
Låt alltid avstigande elever gå av innan du går in i skolbussen
•
Gå på skolbussen i turordning utan att knuffas eller smiter före
•
Visa hänsyn, hjälp de yngre eleverna!
Ombord på skolbussen – vett och etikett
•
Säkerhetsbälte, ska enligt lag användas
•
Skolväskan placeras under stolen, på golvet eller hatthyllan
•
Ingen förtäring av glass och dryck i skolbussen
•
Prata med föraren om du har andra frågor eller behöver hjälp i samband med
skolskjutsåkningen
Vid avstigning
•
Sitt kvar på din plats tills skolbussen har stannat vid hållplatsen
•
Gå av lugnt och stå kvar vid sidan tills skolbussen kört iväg
•
Var försiktig om du ska korsa vägen eller gatan. Vänta med att korsa gatan
tills skolbussen har åkt iväg och du har fri sikt åt båda hållen
Att tänka på under vintertid
•
Bär alltid någon form av reflex väl synligt när du går till/från och står vid
hållplatsen
•
Du ser skolbussen och andra trafikanter utan reflex men de ser inte dig utan
reflex
•
GLÖM INTE REFLEX

Om skolbussen inte kommer till hållplatsen
•
”15- minuters regeln” innebär att du alltid ska vänta kvar vid hållplatsen i
minst 15 minuter-det kan bli förseningar pga. trafik och väder
•
Om skolbussen inte kommer till hållplatsen ska du gå hem och sedan
kontakta din skolexpedition
•
Om skolbussen inte kommer till skolans skolskjutshållplats ska du ta
kontakt med lärare eller skolledning
•
Lyssna om möjligt på Radio Kristianstad-du kan få information om vad som
gäller för den aktuella tidpunkten. Detta gäller i synnerhet vid risk för
mycket besvärligt väder.
•
Information finnas på kommunens hemsida: www.ostragoinge.se
•
Om eleven är försenad till skolbussens avgångstid är det vårdnadshavare
som ansvarar för att eleven kommer till skolan
För allas trevnad och säkerhet
•
Följ råden och alla får en trivsam skolskjutsmiljö
•

•

Upplever föraren att han eller hon inte kan framföra skolbussen på ett
trafiksäkert sätt på grund av oordning, stannar skolbussen på trafiksäker
plats. Om du blir avvisad från skolbussen kommer dina vårdnadshavare att
kontaktas och rektor informeras
All skadegörelse polisanmäls och ersättningsanspråk kan komma att riktas
mot den eller de som orsakar skada

För allas trevnad och säkerhet – följ dessa råd!

