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Rutin

Rutiner för anpassad skolskjuts
Information till vårdnadshavare om vad som gäller för ditt barn som reser med anpassad skolskjuts.
Behov av sitthjälpmedel (bälteskudde)
Barn som är under 135 cm ska använda sitthjälpmedel, exempelvis en bilkudde. Vårdnadshavaren är
ansvarig för att utrusta sitt barn med vad som behövs för resan.
Om barnet missar morgonresan
Om ditt barn har missat sin skolskjuts på morgon ansvarar du som vårdnadshavare för att ditt barn
kommer till skolan. Hemresan avbokas automatiskt om barnet missar morgonresan. Du måste då omboka
hemresan senast en timme före ordinarie avgång för att ditt barn ska få skolskjuts hem.
Avbeställ skoltaxi vid frånvaro eller ändrade behov
Vid kortare frånvaro ska skoltaxin avbeställas. Du kan kontakta Länstrafikens skolskjuts dygnet runt på
019–17 50 17, eller via Länstrafikens app eller webbplats.
Om ditt barn har varit frånvarande en längre tid och ska börja åka skoltaxi igen ska Länstrafikens
skolskjuts meddelas senast tre vardagar i förväg.
Om behovet av skolskjuts ändras så att eleven tillsvidare, eller under en längre tid, har ändrade behov eller
inget behov av skoltaxi så ska Myndighetsverksamheten på Örebro kommun kontaktas. Du når dem via
Servicecenter på 019-21 10 00 eller servicecenter@orebro.se
Bra att veta
•

Avgångstider och angöringsplatser för skoltaxin meddelas av Länstrafikens skolskjuts.

•

Vårdnadshavaren och skolan ansvarar för att eleven är på rätt plats vid rätt tid för att åka med
skolskjutsen.

•

Skolskjutsen väntar inte efter utsatt avgångstid.

•

Missad skolskjuts ersätts inte.

•

När eleven lämnas i skolskjutsen har chauffören ansvar tills eleven hämtas ur skoltaxin.

•

Om skolskjutsen är försenad mer än 10 minuter, kontakta Länstrafikens skolskjuts: 019-17 50 17

•

Endast det som krävs för en ordinarie skoldag får tas med i skoltaxin. Det är inte tillåtet att ta
med exempelvis cyklar, skidor, pulkor eller extra resenärer.
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