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Skolskjuts och fritidshem
Skolskjuts gäller till och från förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Eleven som
ansökt om det och har rätt till skolskjuts har alltid skolskjuts på den buss som kör eleven
till och från skolan utifrån elevens skoltider. Om eleven går på fritidshem lämnas och
hämtas eleven vanligtvis av vårdnadshavare. När det gäller förskoleklassen så är den
schemalagd fyra dagar per vecka och eleverna går på fritidshem på fredagar och därmed
lämnas och hämtas vanligtvis av vårdnadshavare även på fredagar.
Elever i fritidshem kan dock åka skolskjuts till och från fritidshemmet i mån av plats. På
vissa skolskjutsturer kan det vara många elever som redan åker skolskjuts till och från
skolan och då kan det innebära att ditt barn inte får plats dessa dagar och tider. För att
underlätta möjligheten att åka med skolskjutsen i mån av plats har vi därför tagit fram
följande rutin:
- Du som vårdnadshavare kontaktar och informerar fritidshemmet vid varje tillfälle
som ditt barn åker med skolskjutsen till och från fritidshemmet.
- Fritidshemmet påminner eleven när det är dags att gå ut till skolskjutsen på
eftermiddagen.
- Fritidshemmet har begränsad möjlighet att följa ditt barn till skolskjutsen med
anledning av verksamhetens omfattning i övrigt och tillgång till personal i
fritidshemmet. Detta innebär ett delat ansvar mellan vårdnadshavare och
fritidshemmet när det gäller skolskjuts från fritidshemmet och att du som
vårdnadshavare får bedöma om ditt barn klarar att gå till och från skolskjutsen på
egen hand.
- Busschaufförerna har uppdraget att skapa trygghet och säkerhet i bussarna och kan
inte lämna bussen för att lämna eller hämta elever inne på fritidshemmet.
Du som vårdnadshavare kan också ta en kontakt med bussbolaget för ytterligare
information eller övriga frågor:
Larssons buss, 0512-532 00
Enströms buss, 0514-402 71
Du som vårdnadshavare lämnar och hämtar ditt barn på fritidshem eller den som du som
vårdnadshavare bestämmer ska lämna eller hämta barnet. Om någon annan än
vårdnadshavare lämnar och hämtar barnet ska du som vårdnadshavare lämna ett skriftligt
medgivande till fritidshemmet.
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