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kom i god tid!
Angiven avgångstid gäller. 
Varken bussar eller taxifordon 
inväntar barn som kommer 
senare. Om eleven missar 
skjutsen på grund av för sen 
ankomst är det föräldrarnas 
ansvar att se till att eleven 
kommer till skolan.

säkerhet
Det är föräldrars ansvar att 
under vinterhalvåret se till att 
barnen har reflexer, gärna även 
ficklampa, särskilt om påstig-
ningsplatsen är oskyddad.

Hemmet och skolan har ett 
gemensamt ansvar för att lära 
barnen hur man uppträder vid 
väntan på buss/taxi och vid 
färd.

Man ska uppträda på ett trev-
ligt sätt mot andra och rätta sig 
efter förarens instruktioner.

Eleverna ska sitta ner under 
resan och inte störa förare eller 

medpassagerare så att 
trafiksäkerheten äventyras. 
Alla skall använda bilbälte, där 
sådana finns, enligt lag.

trivsel
Eleverna skall kunna känna sig 
trygga vid färden till och från 
skolan och föraren har rätt 
till en god arbetsmiljö. En av 
förutsättningarna för detta är 
ett trevligt uppträdande av både 
elever och förare. Om det skulle 
uppstå incidenter är det viktigt 
att ansvariga får kännedom om 
detta.

Om elev trakasseras av andra 
elever – kontakta  klassförestån-
dare eller skolledning.

Om elev blir olämpligt bemött 
av förare – kontakta berörd 
entreprenör, eller skolskjuts-
handläggare.

Även föraren har möjlighet att 
rapportera till skolan om elever 
uppträder olämpligt.

I Hylte kommun erbjuds de elever som har en lång skolväg, eller 
av andra skäl inte kan ta sig till skolan, skolskjuts som bekostas av 
kommunen.

skolskjuts i Hylte kommun



Busskort till elever som åker 
linjetrafik
Kollektivtrafiken används för 
skolskjuts där det är möjligt.

Vid förlorat eller skadat 
busskort  kontakta skolexpedi-
tionen.

tillämpningsföreskrifter
Nedanstående avståndsregler 
för skolskjuts gäller från och 
med läsåret 07/08.

Avståndet från hemmet till 
skolan/påstigningsplats skall, 
för att berättiga till skjuts, vara 
mer än

2 km för elev i åk F-3
3 km för elev i åk 4-6
4 km för elev i åk 7-9

Skolskjutsarna skall anpassas 
till skolans start- och sluttider.
De är anpassade storleksmässigt 
till hur många elever som skall 
åka vid de olika tillfällena enligt  
schema. Varje elev motsvarar en 
plats i fordonet.       

Om elev inte skall medfölja 
ordinarie skolskjuts, är det 
viktigt att föräldrarna meddelar 
skolskjuts-entreprenören.

Lämning och hämtning på fri-
tidshemmen åligger föräldrarna.

Elev som enligt gällande regler 
ej är skolskjutsberättigad kan 
beviljas skolskjuts på grund av 
särskilda skäl. Barn- och ung-
domsnämnden beslutar detta i 
varje enskilt fall efter ansökan 
som sänds till Barn- och ung-
domsnämnden.

Möjligheten att ta med kompi-
sar hem är begränsad. Eleverna 
får fråga chauffören vid skjut-
stillfället. Finns ledig plats går 
det bra.

Vid avsteg från ovanstående 
regler kontakta i första hand 
skolskjutshandläggare 
Marie Kamstedt, 
Tel. 0345-180 46
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