Skolskjutsregler

Den här broschyren vänder sig till dig som är förälder, elev eller skolskjutschaufför.
Vem kan få skolskjuts?
Elever i grundskolan har rätt till skolskjuts till
garanterad/ anvisad skola om färdvägen är lång, vid
särskilda trafikförhållanden, om eleven har funktionsnedsättning eller vid andra särskilda skäl.
Rätten till skolskjuts omfattar endast elever folkbokförda i Flens kommun och gäller inte för resor till och
från fritidsverksamhet.
För att bli beviljad skolskjuts måste avståndet mellan
folkbokföringsadressen och skolan minst uppgå till:

Skolskjuts är något du ansöker om individuellt och
direkt till Barn-, utbildnings- och
kulturförvaltningen.
Rätten till skolskjuts prövas mot gällande lagstiftning och skolskjutsreglemente. Det är olika lagstiftning som styr beroende om ditt barn går i en av Flens
kommun garanterad (anvisad) skola eller om ni valt
en annan skola.

Årskurs

Avstånd

F-3
4-6
7-9

2 km
3 km
4 km

All skolskjuts, även den som körs i taxibilar, går som
linjetrafik med fasta hållplatser och avgångstider.

Vems ansvar?

Som vårdnadshavare ansvarar du för elevens säkerhet mellan hemmet och skolskjutsen. Detta innebär
att vårdnadshavaren ansvarar för att eleven förbereds och tränas på att klara sin skolväg och att
eleven vid behov följs till skolan eller påstigningsplatsen.
Ansvaret för eleven ligger hos vårdnadshavaren tills
eleven klivit på skolskjutsen. Efter skoldagen återgår
ansvaret till vårdnadshavaren när eleven stigit av
skolskjutsen. Som vårdnadshavare ansvarar du för
att eleven kommer i tid till skolskjutsen. Se därför till
att vara på plats 5 minuter innan avgång.Om eleven
missar skolskjutsen är det du som vårdnadshavare
som ansvarar för att eleven kommer till skolan.
Skolskjutsentreprenören ansvarar för elevens säkerhet under den tid den vistas i fordonet. Från det att
eleven klivit av fordonet vid skolan övergår ansvaret
till kommunen. På motsvarande sätt slutar
kommunens ansvar när eleven kliver på skolskjutsen
vid skoldagens slut.
Vid hållplats ska eleven alltid ha synlig reflex eller
lampa för att chauffören ska se eleven och inte åka
förbi hållplatsen.

Elev i friskolor eller ej garanterad anvisad
kommunal skola

En elev som väljer undervisning vid annan skola än
den som kommunen garanterat/ anvisat till har inte
rätt till skolskjuts om organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår.

Växelvis boende

I de fall där en elev bor växelvis hos vårdnadshavare
anges det i ansökan tillsammans med adress- och
kontaktuppgifter till båda vårdnadshavarna. Behovet
av skolskjuts prövas då separat från båda adresserna,
vilket kan leda till att eleven antingen får skolskjuts
från båda, en av eller ingen av vårdnadshavarna.
Rätten till skolskjuts gäller inte om
vårdnadshavare bor i en annan kommun.

Så ansöker du

Blanketten Ansökan om skolskjuts hämtar du på vår
hemsida: www.flen.se.
Om du inte har möjlighet att skriva ut ansökningsblanketten kan den hämtas ut på skolans expedition
eller på stadshuset.

Beslut

Hanteras i två etapper inför start av läsår. I etapp 1
hanteras de elever som har sökt skolskjuts till anvisad/garanterad kommunal skola. Beslut skickas ut
löpande under sommaren om ansökan har inkommit
senast 3 april.
Ansökningar om skolskjuts till fristående eller icke
garanterad/ anvisad skola hanteras i etapp 2 av vår
handläggning med anledning av att kunna säkerställa att det ej blir organisatoriska och ekonomiska
konsekvenser. Detta kan innebära att dessa elever får
vänta på beslut en bit in i september vid läsårsstart.
Om eleven beviljas skolskjuts via Sörmlandstrafiken
skickas busskortet ut med beslutet. Om eleven beviljas skolskjuts via Sverigetaxi blir du som vårdnadshavare kontaktad av taxibolaget innan skolstart.

Har du behov av skolskjuts och
uppfyller kriterierna så skickar du din
ansökan till:
Skolskjuts
Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
642 81 Flen

Om eleven flyttar eller familjesituationen förändras under året
skickar du in en ny ansökan med information om förändringarna i god tid.

