Rutiner för Skolbuss på SIA Häggvik
Vi på SIA Häggvik erbjuder om möjligt skolbuss till våra elever. För att plats på skolbuss
ska kunna erbjudas ska följande vara uppfyllt:
-

Eleven ska gå i fsk-åk 5
Eleven kommer till busshållplats som finns på bussens rutt
Vi kan säkerställa alla elevers säkerhet på skolbussen
Medicinska eller andra skäl inte förhindrar bussåkande

Allmänna regler för skolbuss
• Bussarna kommer lämna skolan på utsatt tid. Personal har ingen möjlighet att leta och vänta
på elever som inte vill gå på bussen. Alla lektioner slutar innan första bussen åker.
• Eleven får endast åka hem med den buss som de är bokade på.
• Då en elev missar bussen är det vårdnadshavarens ansvar att hämta eleven på skolan.
• Vårdnadshavare får inte åka med skolbussen, platserna är reserverade för elever och
medföljande personal.
Vid hållplats
• Någon från elevens familj är med eleven tills bussen kommer och möter dem vid
busshållplatsen när de anländer.
• Kom i god tid, minst 5 minuter före avgång. Detta gäller även när bussen åker från skolan.
• Stå stilla på säkert avstånd från vägen till dess att skolbussen har stannat och öppnat
dörrarna.
Påstigning
• Gå alltid på längst fram
• Trängs eller knuffas inte när du går på bussen
• Spring eller klättra inte i bussen
• Placera väskan under sätet
• Endast en elev på varje säte
• Använd bälte
• Du får inte äta eller dricka något i skolbussen
• Prata inte med busschauffören under bussfärden
Avstigning
• Sitt kvar på din plats och behåll bältet på till dess att bussen har stannat
• Ta det lugnt och knuffas inte när du går av bussen
• Var extra försiktig när du ska gå över vägen - Gå aldrig över vägen förrän bussen har åkt iväg
och du har fri sikt.

Konsekvenser då eleven inte följer ovanstående regler:
• Samtal med vårdnadshavare
• Erbjudande om skolbuss dras in, eleven erbjuds ett SL kort istället
Alla bussar utom Rinkebybussen lämnar skolan 14:50.
Rinkebybussen åker från skolan

15:50

