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Att åka buss...
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För att underlätta för passagerare och chaufförer och öka trivseln i bussarna
så har vi tagit fram denna information riktad till elever som har skolskjuts.
Dessa råd och anvisningar överensstämmer med gällande lagstiftning och
rekommendationer från S.K.L:s Skolskjutshandbok.

Ordningsregler

Vid hållplats:
l Kom alltid i god tid.
l Bär reflex vid mörker.
l Stå stilla på säkert avstånd från trafiken tills dess
att bussen har stannat och öppnat dörren.
l Förbered dig så du har skolkortet lättillgängligt.
Påstigning:
l Påstigning sker normalt genom framdörren.
l Påstigning sker i turordning utan trängsel och
knuffar.
l Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna, släpp
gärna på dem först.
Ombord:
l Använd alltid bälte.
l Spring eller klättra ej omkring i bussen.
l Placera bagage på hatthyllan eller under säte.
l Resgods och cykel enligt Länstrafikens regler.
l Sitt en och en på varje säte.
l Förtäring av mat och dryck bör
undvikas i skolskjutsfordonet.
l Prata med föraren om du har
några frågor.
Avstigning:
l Sitt kvar på din plats tills dess
att bussen har kommit fram till hållplatsen.
l Avstigning sker genom den bakre dörren.
l Ta det lugnt och knuffas inte när du stiger av bussen.
l Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna.
l Var extra försiktig om du ska korsa vägen eller
gatan, gör aldrig detta förrän bussen har åkt iväg
och du har fri sikt åt båda hållen.

Skolkort

Det är kommunen som ansvarar för att eleverna
får kostnadsfria busskort/skolkort. Skolkortet är en
värdehandling. Anmälan om borttappat skolkort
görs till Skellefteå kommuns kundtjänst tel. 0910735000 eller i kundtjänstreception i Stadshuset.
Nytt skolkort kan köpas på Skellefteå kommuns
kundtjänst. Kommunen tar ut en avgift för nytt
kort (gäller elever i åk 4-9). Har eleven inte giltig
biljett så får eleven betala normaltaxa för att åka
med turen. Skolkortet gäller för två enkla resor
per skoldag (inkl. ev. övergång inom 2 timmar) till
och från skolan. Kortet är personligt och du måste
kunna legitimera dig.

Bälteslag och ansvar

Bälten skall alltid användas där
det finns bälten, det är det lag på
i Sverige. En vuxen (och ungdomar över 15 år) kan bötfällas
om han/hon inte använder befintligt bälte i bussen. Skolskjutsansvarig kontaktas vid upprepade
problem med att få enskild elev att använda bälte,
som i sin tur kontaktar föräldrarna. Föräldrarna
har en viktig roll när det gäller att uppmuntra sina
barn att använda bälte. Att använda bälte i buss bör
vara lika självklart som att använda bälte i personbil. Föräldrarna ska även se till att eleverna följer
de ordningsregler som gäller. Föräldrarna svarar
för att eleven kommer till skolan eller till anvisad
hållplats för skolskjuts.

