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TILBUD OM SKOLEKØRSEL.
Retningslinjer for skolekørsel !
1) Tilbud om skolekørsel er et tilbud fra skolen til forældre og opholdssteder m.v. hvis børn findes egnet
til kørsel i skolebus.
2) Udviser eleven utilstedelig opførsel herunder ikke følger chaufførens anvisninger, påfører skade på
bussen eller fremsætter trusler og udviser voldelig adfærd således, at chaufføren ikke kan fortsætte
kørslen med eleven af hensyn til andre elever og kørselssikkerheden, vil eleven i visse tilfælde blive
sat af bussen, og pårørende til eleven vil blive kontaktet af chaufføren for afhentning af eleven.
Tilbuddet om skolekørsel vil i sådanne tilfælde blive taget op til fornyet overvejelse eller helt ophøre.
3) Hvis chaufføren og - eller skolens ledelse, efter indgået tilbud om skolekørsel, ikke finder eleven
egnet til kørsel med skolebus, vil tilbuddet om skolekørsel ophører.
4) Kørselstilbuddet gælder kun for elever, og kun kørsel til og fra skolen på de af skolekørslen anviste
adresser og tider. BEMÆRK! Der kan herefter ikke foretages ændringer i kørselsaftalen. Se punkt 8)
5) Ved indgåelse af aftale om skolekørselstilbud, vil forældre til eleven få anvist adresse og tidspunkt
for, hvor og hvornår eleven bliver afhentet og sat af, samt information om den pågældende chauffør
der skal køre eleven, skolebussens mobiltelefonnummer m.v.
Skolekørslen kan til enhver tid, hvis den finder det nødvendigt, foretage ændringer i kørselsaftalen.
6) Eleven skal være klar til at køre med skolebussen fra den anviste adresse på det anviste tidspunkt i
kørselsaftalen. Ankommer skolebussen på adressen og eleven ikke er mødt op, er bussen
desværre nød til at fortsætte på ruten, hvilket medføre, at forældre til eleven selv må sørge for
transport af eleven til skolen. Bemærk! Bussen venter ikke.
7) Udebliver eleven fra skolekørsel uden afbud op til flere gange, eller overholder eleven ikke
ordensreglerne i skolebussen, vil tilbuddet om skolekørsel blive taget op til fornyet overvejelse.
8) BEMÆRK! Der kan IKKE foretages ændringer i kørselsaftalen.
Det er IKKE muligt at indgå legeaftaler, eller anden form for kørselsaftaler, der afviger fra de anviste
adresser i kørselsaftalen, hverken hos chauffører eller skolens personale.
Forældre til eleven må derfor i sådanne tilfælde selv sørge for transport.

Om skolekørslen !
1) Skolekørslen er en selvstændig del af skolen og varetages af en kørselsleder.
Kørselslederen planlægger og koordinere al kørsel med skolens elever, herunder eventuelle
ændringer og justeringer af tider og ruter m.v.
2) Ændring af aftale om skolekørsel kan udelukkende kun foregå mellem forældre til eleven og skolens
ledelse.
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3) Efter indgåelse af aftale om skolekørsel vil den daglige kommunikation vedrørende kørsel af eleven
udelukkende foregår mellem forældre til eleven og den anviste chauffør på skolebussen.
4) Skolekørslen påtager sig dagligt et stort ansvar for eleverne med henblik på selve kørslen. Skulle
der under kørslen ske et eller andet uforudset, f.eks. ved ulykke, sygdom eller busnedbrud, er det af
største betydning, at skolekørslen, herunder chaufførerne på den anviste skolebus, løbende bliver
informeret om ændringer af kontaktmuligheder som telefon / mobiltelefon numre m.v.

Afbud / afmelding af skolekørslen !
1) Afbud / afmelding af skolekørslen, f.eks. ved sygdom, eller forældre /
eleven selv sørger for transporten til eller fra skole, eller af andre grunde
ikke gør brug af skolekørslen, kan afbud / afmelding udelukkende KUN
foretages af en forælder til eleven, og ikke af eleven selv.

Ring, send en
SMS, eller læg
blot en besked på

2) Afbud / afmelding af skolekørsel skal ske til chaufføren på den anviste
skolebus, senest 30 minutter før det anviste afhentningstidspunkt.

telefonsvareren.

3) Hvis eleven bliver meldt syg, eller er udeblevet fra skolekørsel uden afbud
/ afmelding, vil skolebussen først køre eleven igen, når chaufføren på den
anviste skolebus har modtaget en rask / klarmelding fra en forælder til
eleven, senest 1 time før det anviste afhentningstidspunkt.
4) Husk også at melde sygdom og andet fravær ind til skolen.

Sikkerhed i skolebusserne !
1) Alt efter elevens alder og højde (under 135 cm), vil chaufføren sørge for en
godkendt selepude til eleven hvis dette er påkrævet.
2)

Der må ikke nydes tyggegummi, mad– og drikkevarer i busserne under kørsel.

3)

Der må ikke medbringes andet i skolebussen end skolerelateret materialer.

Forsinkelse / aflysning af skolekørsel !
1) Trafik og vejrlig m.v. kan medføre at bussen bliver forsinket, eller helt aflyst.
2) Hvis bussen bliver forsinket f.eks. ved tåget vejr, glatte veje, langsom trafik m.v., skal eleven blive
på det aftalte sted. Bliver bussen forsinket mere end 10 minutter vil chaufføren på den anviste
skolebus kontakte forældre til eleven herom, enten pr. SMS eller telefon.
3) Hvis skolekørslen helt bliver aflyst, f.eks. ved ufremkommelige veje, snestorm m.v., vil forældre til
eleven blive kontaktet herom, enten på SMS eller telefon, af chaufføren på den anviste skolebus.
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