Nya riktlinjer för skolskjuts från 1 juli 2012
Kommunfullmäktige beslutade om ett nytt reglemente för skolskjuts den 25 juni 2012.
Här är sammanfattning av de nya riktlinjerna. Du kan läsa hela reglementet på vår
webbplats nordanstig.se/skolskjuts.
Har du frågor kontakta gärna skolskjutshandläggaren genom vår växel 0652-362 00.

ur Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun
Sammanfattning
Skolskjuts i det här reglementet är resa för elev i grundskolan, till och från skolan inom elevens
upptagningsområde i hemkommunen, enligt folkbokföringsadressen. Bestämmelser finns i
Skollagen (SFS 2011:800 10 kap och för grundsärskolan i 11 kap). Sammanställning av lagar
finns under punkt 10.
För elev som har rätt till skolskjuts anmäler målsman senast 31 maj behov av skolskjuts för
kommande läsår genom ansökan via e-tjänst på kommunens webbplats när sådan tjänst finns
eller via blankett. Föräldrar informeras kontinuerligt om skolskjuts via kommuns webbplats och
vid behov i annonser i t.ex. dagspressen. Särskild information kan också skickas hem med
eleverna.
Kommunen är enligt skollagen skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan
och i förskoleklass, obligatoriska särskolan och träningsskolan enligt kommunens regler.
Nordanstigs kommun ger skolskjuts till elever till och från elevens folkbokföringsadress i
Nordanstigs kommun, till skola inom elevens skolupptagningsområde. Vissa undantag kan
göras enligt reglerna nedan.
Huvudregeln är att elev får skolskjuts till den skola som ligger inom elevens upptagningsområde
där kortaste skolvägen totalt enkel väg är 2 km för elever i år F-3 och 3 km för elever i år 4-9.
Elever som måste korsa E4 eller järnväg utan bommar har också rätt till skolskjuts.
Elev har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshem.
Om eleven väljer en annan skola än den som kommunen placerat eleven i kan skolskjuts beviljas
om det inte innebär ekonomiska svårigheter eller medför organisatoriska svårigheter för
kommunen.
Vid växelvis boende har eleven rätt till skolskjuts inom kommunen och vid skolgång i sitt eget
upptagningsområde. Ansökan beviljas endast för högst hälften av läsårets dagar.
Väntetider begränsas genom att elev ska tidigast vara vid skolan 30 minuter före skolstart och
åka hem senast 30 minuter efter skolslut. I undantagsfall kan andra tider finnas och då ska den
totala väntetiden per dag inte vara mer än 60 minuter.
Föräldrar och skola ansvarar för att tillsammans med entreprenören se till att bälten används i
fordonen och att ordningsregler och övriga trafiksäkerhetsregler följs. Föräldrarna har en viktig
roll när det gäller att se till att barnen använder bälte.
Personal från skolan ska alltid finnas på plats vid varje skolskjuts som kommer till eller avgår
från skolan. Skolskjutsmobilen ska alltid finnas med. Personalen ska också kunna hjälpa elever
som inte har sitt skolkort med sig.
En skolskjutsmobil särskilt avsedd för samtal kring skolskjuts ska finnas på varje skola.
Telefonen tas med ut av den personal som finns på plats vid skolskjutsarnas ankomst och
avgång. Snabba samtal till och från föräldrar och förare och entreprenörer kan underlätta vid till
exempel förseningar.

