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Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass och grundskola från
och med höstterminen 2020
1.
Riktlinjer för skolskjuts
Elever i Norbergs förskoleklass och grundskola har möjlighet att ansöka
om skolskjuts till och från skolan, däremot erbjuds inte skolskjuts till eller
från fritidsverksamhet eller förskola.
Enligt skollagen 10 kap 32 § har elever i grundskola med offentlig
huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens
hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet

Följande riktlinjer för skolskjuts i Norbergs kommun är fastställda av
Kommunstyrelsen 2020-10-19 och förtydligar och kompletterar de lagar
och förordningar som gäller skolskjuts.
2.
Berättigad
För att vara berättigad till skolskjuts skall eleven gå i förskoleklass eller
grundskola, och uppfylla följande krav:
 vara folkbokförd i Norbergs kommun.
 välja den skola som kommunen normalt skulle placera eleven i.
 ha avstånd mellan bostad och skola som överstiger de avstånd som
anges i punkt 3, Skolväg.
 elev som av medicinska skäl, genom läkarintyg, kan påvisa behov av
skolskjuts
Vid växelvis boende har elev rätt till skolskjuts om villkoren för
skolskjuts i övrigt är uppfyllda. Vid växelvis boende ska båda adresserna
vara respektive vårdnadshavares folkbokföringsadress varav den ena
även är elevens. Vårdnadshavare som begär skolskjuts vid växelvis
boende, ska lämna in ett fast schema där det tydligt framgår vilka veckor
barnet bor hos respektive vårdnadshavare (gäller vid 50% av tiden hos
respektive vårdnadshavare).
Vårdnadshavare ska omgående anmäla till kommunens
skolskjutshandläggare om de förutsättningar som låg till grund för beslut
att bevilja skolskjuts förändras, exempelvis byte av skola eller adress,
förändring av andra behov. Ändrade förutsättningar kan leda till
förändrat skolskjutsbeslut.
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För elev som på grund av vårdnadshavarens önskemål tas emot i en
annan kommuns förskoleklass eller grundskola har varken
hemkommunen eller mottagande kommun någon skyldighet att anordna
skolskjuts.
3. Skolväg
Rätten till skolskjuts begränsas till gångavståndet mellan bostad och
skola/hållplats enligt nedan:
Avstånd till skola/hållplats
Förskoleklass, årskurs 1-3:
Årskurs 4-6:

2,0 km
3,0 km

Årskurs 7-9:

4,0 km

Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter
per tur.
4. Ordning och säkerhet
Vårdnadshavare har ansvar för eleven mellan hemmet och plats där
eleven kliver på eller av skolskjuts. Vårdnadshavare förutsätts förbereda
och träna barnet för att klara sin skolväg på ett så bra säkert sätt som
möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till hållplats för
skolskjuts, under så lång tid det krävs för att barnet ska klara det på egen
hand. Vårdnadshavare ansvarar för att informera sitt barn om
bältesanvändning och allmänt om hur man uppträder i och runt
fordonet. Om eleven missar sin skolskjuts är vårdnadshavaren ansvarig
för att eleven kommer till skolan.
Säkerhetsbälte finns i samtliga fordon och ska ovillkorligen användas.
Chauffören rapporterar till skolskjutsansvarig om någon inte använder
bältet.
Elev som stör ordningen skall åtföljas av förälder eller annan vuxen tills
förbättring skett.
Avstängning från skolskjuts kan ske med stöd av Kommunstyrelsens
beslut.
Skolskjutskortet är personligt och ska hanteras som en värdehandling.
Det första skolskjutskortet som eleven får är gratis. Vid förlorat kort tas
en avgift ut.
5.
Överklagande
Enligt Skollagen 28 kap 5 § 5 punkten får beslut angående skolskjuts
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

