Hej alla mammor och pappor till barn som har skolskjuts med taxi.
Vi vill göra er uppmärksamma på att ni måste avboka skolskjutsen om ert barn
inte ska åka till eller från skolan en dag.
Det är många som ska åka och för att spara både miljö och kommunens
pengar ser vi detta som ytterst viktigt.
Ni avbokar taxin på tel. 0910-17001. Ni kan inte ändra tid för skolskjutsen.
Eftersom ert barn åker tillsammans med andra, är alla tider på morgonen
cirkatider. Beroende på vilka som åker tillsammans och i vilken ordning de
hämtas kan alltså tiden för upphämtning variera. Vi hoppas på er förståelse för
detta.
Taxin har inte möjlighet att stå och vänta på morgonen, så tänk på att barnen
ska vara färdiga i god tid.
Skolskjuts ordnas inte till eller från fritids. Om ert barn vistas på fritids lämnar
ni in schema till oss så vi vet vilka dagar barnet behöver skolskjuts till och från
skolan. Schemaändringar kan skickas in dygnet runt, men vi registrerar dessa
på vardagar 08:00-17:00. Inga ändringar görs alltså under kvällar och helger,
så skicka in ert schema i god tid.
Schemat lämnas in på den mall som ni kan få från oss via mailadressen
nedan.
Ifylld mall skickar ni sedan in till bokning@skellefteataxi.se.
Kom ihåg att påminna era barn om vikten av att använda säkerhetsbälte när
de åker skolskjuts.
Taxi har beslutat att erbjuda alla barn som åker taxi och är under 135 cm en
egen bilkudde. Kudden levereras till eleven och tanken är att eleven sedan
behåller denna kudde och tar den med sig till och från skolan. Det är bra om ni
kan återkomma med er beställning så snart som möjligt då vi ser det som
ytterst viktigt att alla barn åker säkert i taxibilarna.
Om ert barn har en mobiltelefon, meddela oss gärna ert barns mobilnummer.
Chauffören kan då lättare nå barnet vid eventuella förseningar.
Vid eventuella frågor är ni alltid välkomna att ringa till oss, 0910-17001
Hoppas på gott samarbete.
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