Barn- och utbildningsförvaltningen Uppvidinge kommun

Skolskjutsinformation
Läsåret 2019/2020

Anvisningar till blanketten ansökan om skolskjuts
Ansökan om skolskjuts ska vara undertecknad av båda
vårdsnadshavarna.

Personuppgifter
Personuppgifter som anges kontrolleras mot Skatteverkets
folkbokföringsregister. Båda vårdnadshavarnas uppgifter måste anges.
Trafikförhållanden
Skolskjuts p.g.a. trafikförhållanden beviljas endast i de fall då
trafikförhållanden (trafikintensitet, skolvägens beskaffenhet,
vinterskolskjuts m.m.) bedöms tillräckligt besvärliga.
Växelvis boende
Föräldrar som är folkbokförda i Uppvidinge kommun kan ansöka om
skolskjuts från två hemadresser under förutsättning att hemmen
bedöms likvärdiga d.v.s att barnet bor lika mycket hos båda
föräldrarna.
Funktionsnedsättning hos elev
Skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning ska kompletteras med
läkarutlåtande som beskriver anledningen till elevens behov.
Särskilda skäl
En elev kan ha behov av skolskjuts p.g.a. särskilda skäl. Möjlighet finns
för kommunen att bevilja skolskjuts utifrån en helhetsbedömning och
individuell prövning.

Skolskjutsinformation

Kommunen är enligt Skollagen skyldig att anordna kostnadsfri
skolskjuts för elever i grundskolan.
För att en grundskoleelev i Uppvidinge kommun ska vara
berättigad till skolskjuts ska elevens skolväg från adressen där
eleven är folkbokförd till hänvisningsskolan vara minst det
avstånd som anges i tabellen nedan.
För bedömning av avstånd från bostad till skola gäller att avståndet
räknas från bostadsgrind fram till närmaste ingång till skolområdet.
Förskoleklass
Avstånd bostad - skola 		
Avstånd bostad - busshållsplats

1,5 kilometer
1,0 kilometer

Grundskola åk 1-3
Avstånd bostad - skola 		
Avstånd bostad - busshållsplats

2,0 kilometer
1,0 kilometer

Grundskola åk 4-6
Avstånd bostad - skola 		
Avstånd bostad - busshållsplats

3,0 kilometer
2,0 kilometer

Grundskola åk 7-9
Avstånd bostad - skola 		
Avstånd bostad - busshållsplats

4,0 kilometer
3,0 kilometer

Gymnasieskola			
Avstånd bostad - skola 		
Avstånd bostad - busshållsplats

4,0 kilometer
3,0 kilometer

Ansvarsfördelning
Föräldrarna har ansvar för eleverna till dess att de stigit på
skolfordonet vid angiven påstigningsplats på morgonen, samt efter att
de stigit av vid angiven avstigningsplats på eftermiddagen.
Huvudmannen för skolan/entreprenören har, genom chauffören,
ansvar för eleverna under tiden de åker till och från skolan.
Rektor på respektive skola har ansvar för eleverna under skoldagen.
Försenad eller utebliven skolskjutstur
Om skolskjutsfordon uteblir vid överenskommen avgångstid kontakta
skolskjutshandläggaren på kommunen eller administratör på
respektive skola.
Morgontur: Generellt gäller att elever återvänder hem eller till annan
av föräldrarna angiven plats om ett skolskjutsfordon är försenat med
mer än 30 min.
Eftermiddagstur: Elever kontaktar personal på skolan som i sin tur tar
kontakt med skolskjutshandläggaren. Eleven ska stanna kvar på skolan
till ersättningsfordonet har kommit.
Borttappat skolbusskort
Avgiften betalas av eleven till skolexpeditionens personal i samband
med att ersättningskortet överlämnas. Det borttappade kortet spärras
av skolexpeditionens personal.
Avgift borttappat skolbusskort
Förskoleklass 		
Avgift från andra ersättningskortet 50 kronor
Grundskola åk 1-6

Avgift från andra ersättningskortet 50 kronor

Grundskola åk 7-9

100 kronor

Gymnasieskola

100 kronor

Ordningsregler i skolbussen

När eleven åker skolbuss är det viktigt att de är medvetna om
de ordningsregler som skall följas i skolbussen.
Ansvar
Entreprenören har, genom chauffören, ansvar för eleverna när de åker
i skolbussen. Eleverna ska lyssna och följa chaufförens anvisningar.
Chauffören rapporterar företeelser till sin trafikledning.
Cykel
Elever som cyklar till påstigningsplatsen ska ställa sin cykel så att den
inte är till hinder för fotgängare/trafikanter.
Skadegörelse
Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller dem som
orsakar skada i/på skolskjutsfordon. All skadgörelse polisanmäls.
Säkerhet ombord
Eleverna ska använda säkerhetsbälten och sitta kvar på sina platser
under färden tills bussen har stannat vid avstigningsstället. Elever som
behöver korsa vägen efter avstigning ska vänta tills
fordonet har kört iväg.

Spänn fast bältet
Stanna kvar på samma plats under hela resan
Håll ordning

Ansökan om skolskjuts låsäret 2019/2020
Vårdnadshavare/vårdnadshavarna ansöker om skolskjuts. Ansökan
sker innan påbörjad skolgång eller vid förändrade förhållanden för
eleven.
Ansökan görs på blankett som finns på kommunens hemsida under
E-tjänster och blanketter.
Blanketten skickas till barn- och utbildningsförvaltningen senast 1
mars.
Prövning av ansökan görs av skolskjutshandläggaren i samråd med
förvaltningschef. Beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.
Vid ändrade förhållanden som t.ex. adressbyte eller annan orsak till att
villkoren för skolskjuts inte längre uppfylls, ska detta meddelas
omgående.
Har ni några frågor kring skolskjuts vänligen kontakta
skolskjutshandläggaren på skolskjuts@uppvidinge.se

Barn- och utbildningsförvaltningen
Uppvidinge kommun
Box 59
364 21 Åseda

Skolskjutsfrågor besvaras av skolskjutshandläggaren
Kontakt: skolskjuts@uppvidinge.se

Följ gärna kommunens arbete via sociala medier
facebook.com/uppvidinge
instagram.com/upplevuppvidinge
twitter.com/uppvidingek

Håll dig uppdaterad på uppvidinge.se!
Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 59, 364 21 Åseda,
0474-470 00 (växeln)

KARIN ANDERSSON, VÅRDBITRÄDE

