
                  

 

Information om skolskjuts 

SSFU (Skandinaviska stiftelsen för utbildning) erbjuder samtliga elever transport till och från skolan 

via inhyrda bussar (Förskolan och F-3). Från och med augusti 2019 kommer vi att dela ut ett 

busskort per månad till elever i Åk 4–9 så ansvaret för samtliga busskort övergår till eleverna. 

Eleverna kommer totalt få 10 busskort under läsåret 2019/20. Det är elevernas ansvar att hålla koll 

start- och slutdatum på kortet. Stiftelsen kommer endast att dela ut korten samma månad och 

endast till eleverna. Detta för att underlätta att eleven får sitt busskort i tid utan hinder. 

Detta är en tjänst som SSFU står för på egen bekostnad och det innebär även att det är SSFU som 

ansvarar för att ordningsreglerna och säkerheten upprätthålls. När reglerna inte följs så bibehåller 

SSFU rätten att med omedelbar verkar stänga av elever från skolskjutsen, tillfälligt eller permanent. 

Det är vårdnadshavarnas ansvar att se till att deras barn är medvetna om detta. Skolskjuts är inte er 

rättighet. Om vårdnadshavaren har beslutat att sätta sina barn i en fristående skola så bör det 

kännas till att skolskjutsen inte är en rättighet utan det är en service som SSFU erbjuder våra elever 

för att underlätta deras skolgång. 

Nedan finner ni Örebro Kommuns kriterier för skolskjuts. Notera att elever på Alsalamskolan inte 

begränsas av dessa kriterier . 

Kriterier för skolskjuts   

För att en elev ska beviljas skolskjuts ska något av följande kriterier uppfyllas: Elev i grundskolan 

och grundsärskolan har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skolan uppgår till 

minst  : 

• 3 km (åk 1-3)   

• 4 km (åk 4-6)   

• 5 km (åk 7-9)   

Elev i förskoleklass ges möjlighet till skolskjuts om avståndet mellan hemmet och skolan uppgår till 

minst 3 km. Avståndet från hemmet till den hållplats/påstigningsplats där eleven stiger på 

skolskjutsen ska uppgå till högst 2 km. Elever som har kortare avstånd till skolan eller 

hållplats/påstigningsplats än vad som anges i reglerna kan ändå få skolskjuts på grund av särskilda 

skäl efter individuell bedömning. Särskilda skäl kan t.ex. vara trafikförhållanden eller 

funktionsnedsättning . 

Källa: http://www.orebro.se/barn--utbildning/skolskjuts--gymnasiebusskort.html    

ORDNINGSREGLER FÖR SKOLSKJUTS 

Vi vill att våra elever ska ha en trafiksäker och god miljö under resan till och från skolan. Då är det viktigt att alla känner till vilka regler 
som gäller och vem som är ansvarig. Skolskjutsverksamheten berör flera parter; vårdnadshavare, elever, trafikföretag, förare och skola. 

Alla har gemensam del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. 

Vi önskar att du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn går igenom ordningsreglerna noga, så att vi tillsammans kan skapa en 

säker och trevlig miljö i samband med skolskjuts. 

 



                  

 

Ansvar vid resa med skolskjuts 

Vårdnadshavare ska se till att barnet följer de ordningsregler som gäller vid skolskjuts. Uppstår problem har skola, trafikföretag, förare 

och vårdnadshavare ett gemensamt ansvar för att reda ut ordningsproblem i samband med skolskjutsning. 

Vårdnadshavare ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen. Allmänt gäller att vårdnadshavare ska förbereda och träna 

eleven på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Om en elev missar skolskjutsen är det vårdnadshavaren som ansvarar för 

att eleven kommer till och från skolan. Under resans gång är det bussbolaget och föraren som ansvarar för att gällande 

trafikbestämmelser och att ordningsregler följs. 

När eleven stigit av skolbussen tar skolans ansvar vid fram tills dess att eleven stiger på skolbussen igen för hemfärd. Skolan ansvarar för 

tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs vid skolans hållplats. 

Om elev vid upprepade tillfällen inte följer reglerna rapporteras detta av föraren till skolans skolskjutsansvarig och elevens 

vårdnadshavare kontaktas. 

Vid hållplats/uppsamlingsplats 

Av säkerhetsskäl är det viktigt att ditt barn kommer iväg i god tid till skolskjutsen. 

Tänk på att era barn syns dåligt i mörker. Det är därför viktigt att göra det till en vana för barnet att använda reflex eller reflexväst.  
I väntan på buss beter man sig på ett gott sätt och visar hänsyn till sina medmänniskor 

Stå stilla på säkert avstånd från trafiken/vägen till dess att fordonet har stannat och öppnat dörrarna . 
 

Påstigning 

• Påstigning sker normalt genom framdörren. 

• Påstigning sker i turordning utan knuffar. 

• Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna. Låt dem gärna gå på först . 
 

Ombord 

• Det är inte tillåtet att springa eller klättra i bussen. 

• Det är inte tillåtet att bråka eller skrika i bussen. Föraren måste kunna koncentrera sig på körningen . 

• Sin en på varje säte. 

• Att bråka på bussen, att uppföra sig dåligt och ofredande, att orsaka skadegörelse och fara för bussens säkerhet kan innebära 

avstängning från skolskjutsen. 

• Det är inte tillåtet att äta eller dricka i bussen. 

• Alla ska använda säkerhetsbälte. Du som förälder delar ansvaret med föraren och påverkar ditt barn att använda bälte. 
 

Avstigning 

• Sitt kvar till dess att bussen kommit fram till hållplatsen/uppsamlingsplatsen. 

• Ta det lugnt. Knuffas inte vid avstigning. 

• Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna. 

• Var extra försiktig om du ska korsa vägen. Gör det först när bussen åkt iväg och du har fri sikt åt båda hållen. 

   

 

 

 



                  

 

 

                       Konsekvenser och åtgärder 

• Varningar kommer utdelas till elever som brutit mot reglerna. Elevernas säkerhet är 

SSFU högsta prioritet och således kommer vi att vidta åtgärder när vi anser det vara 

nödvändigt . 

• Vid upprepade förbrytningar av reglerna : 

- En elev kan stängas av en kort period, en längre period eller permanent från 

skolskjuts. Vårdnadshavaren ansvarar då för elevens transport till och från skolan . 

- Busskort kan dras in och betalningen inför nästa månad kommer att avbrytas. 

Vårdnadshavaren ansvarar då för elevens transport till och från skolan . 

• Vid vandalisering och skadegörelse av bussarna samt på busshållplatser kan elevens 

vårdnadshavare bli ersättningsskyldig och händelsen kan komma att polisanmälas . 

• För allas trivsel och elevernas säkerhet främst så hoppas vi att ni som 

vårdnadshavare tar detta på största allvar och samråder och samtalar med era barn. 

SSFU kommer inte tolerera att våra regler inte följs . 

 

SSFU (Skandinaviska stiftelsen för utbildning)   
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