ÖREBRO KOMMUN

Ordningsregler för skolskjutsar i Örebro
kommun
Till dig som ska åka skolskjuts
Respektera föraren. För att kunna köra säkert krävs att du som elev följer
reglerna nedan.
Hållplatsen

•
•
•

Kom alltid i god tid till hållplatsen. Om bussen inte kommit inom 15
minuter meddelar du skolan.
Stå stilla och på säkert avstånd från trafiken till dess att bussen stannat
och öppnat dörren.
Bär reflex/reflexväst under den mörka årstiden.

Påstigning på bussen

•
•
•

Påstigning sker i ordning utan att du knuffar någon annan.
Låt de yngre barnen stiga på först och hjälp dem om det behövs.
Om du åker med vanlig stads- eller landsortsbuss, ha busskortet redo.

Ombord på bussen

•
•
•
•
•
•
•

Använd säkerhetsbälte (det är det lag på). Sätt på bältet direkt när du
sätter dig på din plats.
Sitt på din plats under resan. Det är förbjudet att gå i bussen under
färd.
Om du är osäker på var du ska gå av pratar du med föraren när du
kliver på bussen så får du hjälp.
Placera din väska på hyllan eller under sätet.
Det är inte tillåtet att äta eller dricka i bussen.
Visa hänsyn mot dina medresenärer, var lugn och prata tyst.
Om någon beter sig illa mot dig eller någon annan på bussen berättar
du det för dina föräldrar eller din skola.
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Avstigning

•
•
•
•

Sitt kvar på din plats till dess bussen har stannat vid hållplatsen.
Visa hänsyn och hjälp de yngre barnen.
Ta det lugnt och knuffas inte när du stiger av bussen.
Var extra försiktig om du ska korsa vägen eller gatan. Gör det först när
bussen har åkt iväg och du har fri sikt åt båda hållen.

Till dig som förälder
Som förälder ska du se till att barnen följer ordningsreglerna vid på- och
avstigningsplats.
Ansvar

Du ansvarar för ditt barn på vägen mellan hemmet och hållplatsen samt på
hållplatsen.
Under resans gång är det buss- eller taxibolaget och föraren som ansvarar för
att trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Det innebär att föraren av
säkerhetsskäl kan ge en elev en särskild plats i bussen under en kortare eller
längre tid.
När eleven stigit av skolskjutsen har skolan ansvar fram till eleven stiger på
skolskjutsen igen för hemfärd. Skolan ansvarar för tillsyn och för att
ordningsreglerna efterföljs vid skolans hållplats.
Föräldrar som ska hämta barnen från skolbussen förväntas vänta på samma
sida av vägen som eleven stiger av bussen.
Om ordningsreglerna inte följs

Om en elev vid upprepade tillfällen inte följer reglerna rapporteras detta av
föraren till skolan som i sin tur tar kontakt med dig. Skadegörelse ersätts av
elev och/eller dig som vårdnadshavare.

Mer information
Har du frågor om skolskjutsreglerna i Örebro kommun är du välkommen att ta
kontakt med Servicecenter på 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se
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