Dokumenttyp och beslutsinstans

Dokumentnamn

Fastställd/Upprättad

Regler/Rutiner

Dnr 2015/144.623
Dnr 2016/127.623

2015-08-27 § 60
2016-05-26 § 44

Barn- och utbildningsnämnden

Regler/rutiner för
skolskjuts i Tjörns
kommun
Dokumentansvarig

Dokumentet gäller för

Giltig till och med

Jörgen Johansson,
verksamhetskoordinator

Tjörns kommun

Tills vidare

Regler/rutiner för
skolskjuts inom
Tjörns kommun

Sida 1 (4)
Regler/rutiner för skolskjuts inom Tjörns kommun

Regler och rutiner för skolskjuts
1. Avstånd mellan elevens bostad och skola
Med avstånd avses närmaste väg mellan bostad och anvisad skola.
Avståndet baseras på kommunens geografiska informationssystem (GIS).
För att vara berättigad till skolskjuts ska avståndet mellan elevens bostad
och anvisad skola vara minst enligt nedan:
Förskoleklass till och med årskurs 3
Årskurs 4 till och med årskurs 6
Årskurs 7 till och med årskurs 9

2000 meter
3000 meter
4000 meter (fr o m ht 2016)

2. Avstånd mellan bostad och hållplats
Med avstånd avses närmaste väg mellan bostad och hållplats.
Avståndet baseras på kommunens geografiska informationssystem (GIS).
I de fall eleven är berättigad till läsårskort, gäller nedanstående avstånd
mellan hemmet och närmaste hållplats:
Förskoleklass till och med årskurs 3
Årskurs 4 till och med årskurs 6
Årskurs 7 till och med årskurs 9

2000 meter
3000 meter
4000 meter

3. Val av annan skola inom Tjörns kommun
Elever som väljer annan än anvisad skola inom Tjörns kommun, har rätt
till läsårskort om avståndet till den anvisade skolan berättigar till detta.

4. Växelvis boende vid delad vårdnad
Växelvis boende innebär att barnet vistas ungefär lika mycket hos båda
föräldrarna.
Elever som omfattas av delad vårdnad och växelvis boende har rätt till
skolskjuts till och från båda adresserna om:
 elev och båda föräldrarna är bosatta inom Tjörns kommun och det är
dessa adresser som räknas.
 det är fråga om regelbundet växelvis boende och inte tillfälliga resor
till den andre föräldern.

5. Fritidshem före och efter skolan
Om elev har plats på fritidshem före och/eller efter skolan, gäller att
vårdnadshavare än ansvarig för transport till och från denna verksamhet.

6. Skolskjuts för elever med särskilda behov
Elever som inte är berättigade till skolskjuts enligt rubrikerna ovan, kan
få skjuts beviljad om det finns särskilda skäl för detta. Ansökan görs på
särskild blankett. Om medicinska skäl ligger till grund för ansökan, ska
detta kunna styrkas med läkarintyg.

7. Ordningsregler i samband med skolskjuts
Skolan ska inför varje läsår informera om vilka ordningsregler som gäller
i samband med resor med skolskjuts. Ansvaret för att reglerna följs har:
Förälder och elev
Föraren
Skolan

Från och till hållplats vid hemmet
Under transporten till och från skolan
Från och till hållplats vid skolan

Eleverna åker med den reguljära linjetrafiken, vilket gör att det även kan
finnas andra resenärer med på resan.
Alla elever ska använda säkerhetsbältet fram tills dess bussen stannat för
avstigning. Utrustning som bandyklubbor, skateboards, kickbikes m m
ska under resan ligga på golvet under stolarna eller på annat ställe som
föraren anvisar.
Många barn kommer att åka samtidigt och det är viktigt att alla hjälps åt
för att resan ska bli trevlig och säker. Ombord i bussen är det chauffören
som har ansvaret och det är också denne som ansvarar för att reglerna
följs.

8. Tillfällig skolskjuts vid olycksfall eller sjukdom
Planerad operation eller sjukdom – kontakta skolans rektor
Om en elev inte kan ta sig till skolan på vanligt sätt på grund av operation
eller sjukdom ansöker föräldrarna hos respektive rektor på skolan om
tillfällig skolskjuts. Ansökan ska vara styrkt med läkarintyg. Kommunen
anordnar skolskjuts.
Olycksfall – kontakta kommunens försäkringsbolag
En elev som skadar sig i samband med en olycka kan via kommunens
försäkringsbolag få tillfällig skolskjuts till och från skolan. Tillfällig
skolskjuts som ersätts av ett försäkringsbolag räknas inte in i kommunens
skolskjutsverksamhet. Det är föräldern som ska påtala behovet av
skolskjuts i samråd med kommunens försäkringsbolag.

9. Läsårskort/busskort
De elever som är berättigade till läsårskort, får dessa på respektive skola i
samband med skolstart.
Vid förlorat läsårskort tas avgift ut enligt följande:
Förskoleklass till och med årskurs 6
Årskurserna 7 till 9
Gymnasiet

100 kronor
150 kronor
200 kronor

Ersättningskortet hämtas på Tjörns kundcenter i Skärhamn mot kontant
betalning.
Är läsårskortet obrukbart kan kortet bytas kostnadsfritt hos Tjörns
kommuns kundcenter i Skärhamn.
Om kortet försvinner
Kontakta Tjörns Omnibus, telefon 0304-67 50 10, och fråga om kortet
upphittats på bussen. Om kortet inte hittas, meddela skolan.

