Skolskjuts i Osby kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
Regler för Osby kommuns verksamhet med
skolskjuts inom förskoleklass, grundskola och
grundsärskola.

Vad är skolskjuts och rätten till skolskjuts
Vad är skolskjuts?
(Förordningen om skolskjuts 1 §)
Skolskjuts är transport av elev i förskoleklass, grundskola samt
särskola mellan skolan och folkbokföringsadressen. Skolskjuts är
också transport till annan skola för undervisning.
Skollagen/rätt till skolskjuts
Reglerna gäller för elever som är folkbokförda i Osby kommun.
Skolskjuts finns reglerat i skollagen och i skolskjutsförordningen,
enligt 10 kap §32 respektive 11 kap §31 i skollagen.
Rätt till skolskjuts
Elev i förskoleklass, grundskola och särskola som uppfyller kraven
ifråga om avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder eller
eventuellt någon annan särskild omständighet, är berättigad till
skolskjuts.
Ansökan om skolskjuts görs via vår E-tjänst på
www.osby.se/skolskjuts. Individuell prövning gällande omständighet
görs av skolskjutssamordnaren.

Elev som valt att gå i annan kommunal grundskola än den kommunen
anvisat eller valt att gå i fristående grund- eller särskola, erhåller inte
skolskjuts om denna inte kan anordnas utan organisatoriska och
ekonomiska svårigheter. (skollagen 10 kap §32 och 10 kap §40)

Funktionshinder, trafikförhållanden och avstånd
Funktionshinder och sjukdom
Den elev, som behöver skolskjuts på grund av funktionshinder eller
sjukdom, kan beviljas sådan.
Olycksfall
Är det en skada som uppstått vid olycka ska detta anmälas till
försäkringsbolaget som Osby kommun tecknat på all elever i
kommunen, läs mer på www.osby.se
Det är försäkringsbolaget som ska bevilja skjuts till och från skolan,
det är också försäkringsbolaget som ska boka detta.

Trafikförhållanden
Vid bedömning av trafiksäkerheten på elevernas skolväg tas hänsyn
till trafikmängd, hastighet och vägens bredd.
Avstånd
Eleverna är berättigade till skolskjuts om avståndet överstiger
nedanstående. Avståndet mäts digitalt i vårt skolskjutssystem från
hemmet och till skolan.

Årskurs F-3 - Längre än 3 km mellan hem och skola
Årskurs 4–6 - Längre än 4 km mellan hem och skola
Årskurs 7–9 - Längre än 5 km mellan hem och skola
Hem – hållplats
En elev som åker skolskjuts hämtas vid en speciell hållplats.
Avståndet från elevens hem och denna hållplats ska inte vara längre
än nedanstående:
Åk F-3
1,5 km
Årskurs 4–6 2 km
Årskurs 7–9 2,5 km

Vid händelse av olycka
Krisplan
Åtgärder som föraren skall vidta vid olycka
• Överblicka olycksplatsen
• Utrymma bussen och samla ihop eleverna
• Kontrollera eventuellt skadade
• Larma hjälp, telefon 112
• Sätta ut varningstrianglar
• Samla eleverna på säker plats och räkna dem
• Kontakta ansvarig entreprenör,
skolskjutssamordnare samt skolskjutsansvarig
på förvaltningen.

Ansvar
Skola, entreprenör, vårdnadshavare och elev har alla del i ansvaret
under resan mellan hem och skola.
Vårdnadshavarens ansvar
• Vårdnadshavarna har ansvar för att eleven kommer i god tid till
hållplatsen
• Vårdnadshavarna har ansvar för barnets säkerhet mellan hem och
hållplats samt under den tid barnet befinner sig vid hållplatsen
• Vårdnadshavarna ska uppmana sitt barn att följa överenskomna
ordningsregler
• Vårdnadshavarna har ansvar för att elev som missat skolskjutsen
transporteras till skolan
• Vårdnadshavarna har ansvar för att avboka skolskjuts om skjutsen
inte ska användas
• Vårdnadshavarna har ansvar för att ordna hemtransport i de fall
eleven inte kan åka den ordinarie skolskjutsen på grund av akut
sjukdom under skoldagen eller annan liknande orsak
• Vårdnadshavarna har ansvar för att omedelbart meddela
kommunen sådana förändringar som kan påverka behovet av
beviljad skolskjuts. Det kan till exempel vara om eleven byter
folkbokföringsadress eller byter skola.
• Vårdnadshavarna har ansvar för att förändringar i schema, till
exempel vid växelvis boende eller annan anledning meddelas till
skolskjutssamordnaren i god tid innan förändringen sker.
Skolskjutsen har ingen skyldighet att vänta på elev som inte finns vid
skolskjutshållplatsen på utsatt tid. Det är viktigt att komma i rätt tid
till anvisad skolskjutshållplats. För den egna säkerheten bör elev bära
reflexer under den mörka årstiden

Ordningsregler
• Alla elever ska sitta bältade på bussen.
• Väska/ryggsäck förvaras på golvet eller i knät.
• Lugn och ordning ska råda i fordonet.
• Mobiler ska vara på ljudlöst.
• Det är förbjudet för eleverna att vidröra något på
instrumentpanelen.
• Alla ger varandra ett gott bemötande.
• Skadegörelse på fordon ersätts av vårdnadshavaren samt
polisanmäls.
Om någon elev bryter mot ovanstående regler ska denne få en
tillsägelse av chauffören. Om eleven inte bryr sig om tillsägelsen och
utsätter sig själv och andra för fara ska chauffören stanna fordonet
på lämpligt ställe och ta kontakt med trafikansvarig. Chauffören kör
inte vidare förrän eleven åtlytt tillsägelsen.
Skolskjuts vid växelvis boende
Elev som växelvis bor hos sina vårdnadshavare har rätt till skolskjuts
under förutsättning att de är folkbokförda i kommunen och att övriga
kriterier för skolskjuts är uppfyllda.
Beviljas om båda vårdnadshavarna bor i Osby kommun och att
reglerna uppfylls.
Med växelvis boende menas att elev vistas lika mycket och har ett
varaktigt boende hos båda vårdnadshavarna.
Förnyad ansökan görs inför varje nytt läsår.

Ansökan och beslut om skolskjuts
Inför varje nytt läsår ska de vårdnadshavare som utifrån
skolskjutsreglementet tycker sig ha rätt till skolskjuts för sina barn
ansöka om skolskjuts. Läs mer i skolskjutsreglementet eller ansök via
e-tjänsten för skolskjuts på www.osby.se/skolskjuts.
Handläggningstiden för ansökan om skolskjuts som kommer in
under läsåret kan vara upp till 2 veckor.
Beslut baseras på en individuell prövning av elevens omständigheter
och skäl. Beslutet kan överklagas.
Vi har ingen skolskjuts i mån av plats.
Kompisåkning tillåts inte på några av bussarna.

Hela skolskjutsreglementet finns att hämta på
www.osby.se/skolskjuts
Övriga frågor
Skolskjutssamordnare
Tel: 0479-528 145
E-postadress
skolskjuts@osby.se
Osby kommun
Barn och utbildningsförvaltningen
Västra Storgatan 35
283 80 Osby

