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Riktlinjer för skolskjuts

Vad säger lagen om skolskjuts
Rätten till skolskjuts regleras i skollagen 9 kap. 15 b §, 10 kap. 32 § samt 11 kap. 31 §.

Hur fattas skolskjutsbeslut i Markaryds kommun
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar om vilka skolskjutsregler som ska gälla i vår
kommun.
Vid frågor rörande skolskjuts, kontakta kommunens skolskjutshandläggare som nås via
kommunens växel, 0433-720 00.
Vem har rätt till skolskjuts?
Avståndet mellan elevens bostad och skola är avgörande för om eleven är berättigad till
skolskjuts.
Avståndstabell
Årskurs

Avstånd mellan bostad och skola

Förskoleklass, 1, 2, 3
4, 5, 6
7, 8, 9

Minst 3 km
Minst 4 km
Minst 5 km

Skolskjuts erbjuds från en särskild anvisad påstigningsplats. Avståndet mellan
påstigningsplatsen och hemmet får inte vara längre än vad som gäller för avståndet mellan
bostad och skola enligt skolskjutsreglerna.
Utöver avståndsberäkningen görs, vid behov i det enskilda fallet, en bedömning av
trafikförhållandena utmed den aktuella färdvägen i enlighet med skollagens bestämmelser.
Särskilt beslut finns angående vissa trafikfarliga vägar i Markaryds kommun.
Undantag från skolskjutsreglerna kan göras med hänsyn till elevens funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet.

Ansökan
Huvudregeln är att skolskjuts erhålls till och från den adress i Markaryds kommun där eleven
är folkbokförd.
Elever som har rätt till skolskjuts enligt avståndsreglerna behöver inte göra en skriftlig
ansökan, utan tar kontakt med skolskjutshandläggare.
För skolskjuts utifrån orsaker som trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan
särskild omständighet görs en individuell prövning. Ansökan görs på särskild blankett.
Att överklaga ett beslut
Om ni inte är nöjd med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten. Instruktioner om
hur detta görs meddelas i beslutet.
Övriga beslut
Placering vid skola

Beroende på var ni bor hänvisas ni till en av kommunens skolor. Skolskjutsbarn placeras oftast
på Timsfors skola i söder eller Traryds skola i norr.
För övriga årskurser gäller att om ni väljer skolgång på den skola ni hänvisats till erbjuds ni
skolskjuts om avståndsreglerna (se tabellen) uppfylls.

Att välja annan skola än den ni hänvisats till

Skolskjuts till annan skola inom kommunen erbjuds endast om detta kan ske utan ekonomiska
eller organisatoriska svårigheter för kommunen.
Väljer ni skola i en annan kommun har ni inte rätt till skolskjuts.
Elev som flyttar under sista skolåret

Elev som går sista skolåret (årskurs 9) och flyttar till en annan kommundel har rätt till
busskort för att kunna åka med befintlig linje mellan kommundelarna norr respektive söder.
Att bo utanför kommunen

Om ni bor i en annan kommun men går i skolan i Markaryds kommun får elevens
hemkommun ombesörja skolskjuts.

Växelvis boende

Elev kan beviljas skolskjuts från två hemadresser under förutsättning att




hemmen bedöms likvärdiga, det vill säga att boendet bygger på ett fast och varaktigt
arrangemang och är likvärdigt fördelat hos båda vårdnadshavarna
avståndsreglerna uppfylls, samt
båda vårdnadshavarna bor i Markaryds kommun.

Ansökan görs på särskild blankett.
Barnomsorg

Skolskjuts gäller för elever i förskoleklass till och med årskurs 9 i samband med skolans
början och skolans slut.
Markaryds kommun erbjuder inte skolskjuts till förskola, allmän förskola eller fritidshem.
Undantag:


Elever i förskoleklass erbjuds skolskjuts till pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) vid
skoldagens slut.



Elever med pedagogisk omsorg utanför tätort erbjuds skolskjuts till skolan på
morgonen och från skolan på eftermiddagen, från och med förskoleklass till och med
vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Skolskjuts i mån av plats

Elever som inte är skolskjutsberättigade kan erbjudas skolskjuts i mån av plats i befintligt
skolskjutsfordon under förutsättning att:


det finns ledig kapacitet i fordonet



skolskjutsen passerar elevens skolväg

Ansökan görs på särskild blankett.
Erbjudandet kan återkallas med mycket kort varsel om förändringar i antalet
skolskjutsberättigade sker.
Kompisåkning

Kompisåkning innebär att elever vid enstaka tillfällen kan åka med skolskjutsberättigade
kamrater från skolan i kommunens upphandlade skolskjutsfordon om det finns lediga
sittplatser i fordonen.

Grundansvaret för att elev får åka med ligger på vårdnadshavare. Därför ska vårdnadshavare
vid varje tillfälle i förväg kontakta den chaufför som kör bussen.
Väntetider
Målsättningen är att väntetiden inte skall vara längre än 40 minuter, från det att eleven
kommer till skolan tills dess att lektionen börjar.
På eftermiddagen är målsättningen att väntetiden på skolskjuts och tiden i skolskjuts på väg
hem tillsammans inte blir mer en timme.
Avvikelser kan förekomma.
Ordningsregler för dig som åker skolskjuts
Det är viktigt att ni hemma tillsammans går igenom skolskjutsreglerna.


Eleven måste vara i tid vid hållplatsen. Skolskjutsen kan inte invänta försenade barn.
Reflexer ska användas när det är mörkt.



På- och avstigning ska göras lugnt. Under färden ska eleven sitta still på sin plats och
alltid använda säkerhetsbälte.



Chauffören är ansvarig under färden. Eleven ska lyssna på chauffören och rätta sig
efter de regler som gäller. Elever får inte bråka eller föra oväsen, eftersom det kan
innebära hot mot säkerheten. Alla elever måste känna sig trygga under färden.



Den som cyklar till påstigningsplatsen ska ställa cykeln så att den inte är till hinder för
andra trafikanter.



Om elev medvetet orsakar skada på skolskjutsfordon faktureras elevens
vårdnadshavare.

Säkerhetsregler för skolskjuts
Vem ansvarar?



Föräldrar ansvarar för sina barn tills de stigit på skolskjutsen på morgonen.



Länstrafiken, genom chauffören, ansvarar för eleverna under färden tills de stigit av
vid skolan.



UKN och skolan ansvarar för eleverna då de stigit av skolskjutsen på morgonen tills
de stiger på skolskjutsen på eftermiddagen.



Efter påstigning och under färden hem ansvarar Länstrafiken, genom chauffören, för
eleverna.



Från det att barnen stigit av vid sin avstigningsplats på eftermiddagen ansvarar
föräldrarna för deras säkerhet.

Genomgång av ordnings- och säkerhetsregler

Eleverna får regelbunden genomgång av ordnings- och säkerhetsregler samt
utrymningsövningar i samarbete med Länstrafikens säkerhetsansvarige.
Om skolskjutsen är försenad på morgonen

Om skolskjutsen är försenad mer än 30 minuter på morgonen går eleven antingen hem eller
till en plats som familjen kommit överens om.
Skolskjutsentreprenörerna informerar omedelbart skolan och Länstrafiken vid tekniskt fel,
olycka eller annan oförutsägbar händelse.
Besked om skolskjuts
Innan vårterminens slut får vårdnadshavare till elever i blivande förskoleklass besked om
skolskjuts.
Även elever som får förändring i skolskjutsåkandet blir informerade.
Inför höstterminens start meddelas avgångstider och påstigningsplats på kommunens hemsida:
www.markaryd.se under rubriken Barn och utbildning. Där finns också dessa riktlinjer för
skolskjuts. Har ni inte själv tillgång till en dator kan ni vända er till kommunens bibliotek,
kommunhusets huvudentré eller ringa till kommunens växel, telefon 0433-720 00.
Beslut om ändrade skolskjutsregler
Riktlinjer för skolskjuts gäller tills vidare.
Om UKN beslutar att ändra i riktlinjerna upphör samtliga tidigare beslut som berör
skolskjutsregler att gälla.

