Till föräldrar och elever

Regler som gäller när man åker buss
Finns bälte – ska de användas!
Sittplats - finns det sittplatser ska man sitta. Sitt en på varje säte.
Bråka aldrig – chauffören kan inte köra trafiksäkert med ungdomar som bråkar.
Inga väskor/fötter på sittplatser – låt den som står få en sittplats istället.
Inga väskor i gången – som man kan snubbla på. Placera bagage under sätet.
Vid påstigning – kom i tid till hållplatsen. Påstigning sker vid framdörren.
Vid avstigning – stanna kvar vid hållplatsen tills bussen åkt.
Gå aldrig ut bakom bussen för att korsa en väg!
Utebliven skolskjuts
Om det är dålig framkomlighet eller driftstörningen så att skolskjutsen inte kan ta sig
fram så får barnet gå hem. Eleven får stanna hemma om det inte går att ta sig till
skolan på annat sätt, t ex med nästa busstur, förälder eller annan vuxen.

Skolskjuts
Information om skolskjuts i
Mariestad

Ställs skoltrafiken in med kort varsel då eleverna ska hem från skolan på grund av
t ex blixthalka så sätts inga ersättningsfordon in. Eleverna måste själva kontakta sina
föräldrar eller någon annan närstående för transport hem. För de mindre eleverna på
låg- och mellanstadiet hjälper skolan till att få tag på vårdnadshavare eller annan
kontaktperson.
Upprätta rutiner
Det är viktigt att man som förälder upprättar rutiner för hur barnen ska agera till och
från hållplats, eller hur barnet ska göra vid utebliven skolskjuts.
Tänk på att stress kan öka risken för felbedömningar och olyckor.
Tidtabeller och blanketter
Tidtabeller och blanketter finns på Mariestads kommuns hemsida, www.mariestad.se.
Att ta med kompis på skolskjutsen
I kommunens egenupphandlade skolbuss är det normalt inga hinder att en kompis
åker med. I den reguljära linjetrafiken kan föraren vägra att ta med en kompis som
inte kan visa upp giltigt färdbevis.
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Viktiga telefonnummer
Kommunens trafiksamordnare
Tunaholmsskolans expedition
Högelidsskolans expedition

0501 - 75 50 25
0501 - 75 55 50
0501 - 75 52 70

Regler för skolskjuts
Elev kan beviljas skolskjuts när avståndet mellan bostad och skola/hållplats är:
Åk F-klass-3: 2 km eller mer
Åk 4-6: 3 km eller mer
Åk 7-9: 4 km eller mer
Skolskjutsverksamheten i Mariestads kommun bedrivs med:




Kollektivtrafik (Västtrafik)
Skolbussar (kommunens upphandlade skolbussar, Söne buss)
Särskild skolskjuts (Mariestads Taxi AB)

Elev som väljer annan kommunal skola eller friskola
En elev har rätt att välja en annan skola än den kommunen placerat eleven i, men
frånsäger sig då rätten till skolskjuts om det för kommunen medför ekonomiska eller
organisatoriska svårigheter att låta skolskjutsen ta med även dessa elever.
När man bedömer om det skulle kosta extra eller leda till organisatoriska svårigheter
för kommunen ska man utgå från vilka åtaganden kommunen skulle ha haft om eleven
gick i den skola som kommunen skulle ha placerat henne eller honom i.
En elev som väljer annan kommunal skola eller fristående skola och är i behov av
skolskjuts skall inför varje nytt läsår ansöka om skolskjuts hos kommunens
trafiksamordnare.
Växelvis boende
Vid växelvis boende måste båda adresserna vara belägna i Mariestads kommun och
eleven skall bo lika mycket på vardera adress. En elev som har växelvis boende och är i
behov av skolskjuts ansöker inför varje nytt läsår om skolskjuts hos kommunens
trafiksamordnare.

Viktiga telefonnummer
Västtrafik
Söne buss
Mariestads taxi AB

0771 - 41 43 00
0501 – 700 40
0501 - 180 80

Tillfällig skolskjuts
Behov om tillfällig skolskjuts bedöms från fall till fall. Bedömningen görs på bakgrund
av läkarintyg, avstånd och varaktighet. Kontakta kommunens trafiksamordnare
och/eller rektor på elevens skola så tidigt som möjligt. Beslut fattas i första hand av
trafiksamordnaren efter samråd med rektor på respektive skola.
Elev som är i behov av tillfällig särskild skolskjuts (skoltaxi) på grund av skada,
sjukdom eller operation hänvisas till sitt försäkringsbolag.
Kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring gäller vid olycksfallsskada som inträffar
dygnet runt. Olycka anmäls till Protector Tel: 08-410 637 00.
Skolkort för elever som åker med kollektivtrafik
(Västtrafik)
Skolkort delas ut av skolan vid läsårsstart. Förlorat, stulet eller trasigt busskort ersätts
till en kostnad av 100 kronor. Skolkort som är tekniskt defekta byts ut utan ersättning.
Detta gäller för elever i åk 7-9. De kort som eleven förlorat spärras och går inte att
använda igen.
Busskorten är personliga.
Ansvar
Kommunstyrelsens nämnd ansvarar för skolskjutsar.
Föräldrar förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på
ett så säkert sätt som möjligt.
Bussföraren ansvarar för en trygg och säker transport och rektor/skolan tar över
ansvaret när eleven kommer till skolan.

