Information
Sida 1 (2)
2013-10-22

Skolskjutsanvisningar
Kort information om skolskjuts, utdrag ur
skolskjutsanvisningarna som i sin helhet läsas på
www.stockholm.se
När beslut om skolskjuts fattats delges beslutet både
vårdnadshavare och skola. Beställningen hos skolskjutsbolagen
kan göras först efter beslut om beviljad skolskjuts och görs
ALLTID av utbildningsförvaltningens skolskjutsansvarig utifrån
korrekta underlag om schema och vistelsetider från skolorna.
Beställningen gäller för maximalt ett läsår.
Skolskjuts beviljas för max två resor per dag.

Resor till och från skolan
Skolan meddelar elevens schema till skolskjutsbolagen, detta är
avgörande när resorna planeras. Vårdnadshavare och skola
informeras av skolskjutsbolaget vilken hämtningstid som gäller
från hemmet respektive skolan.

Avbeställning
Vid elevens sjukdom eller ledighet är vårdnadshavaren skyldig
att avbeställa resan, senast 45 minuter före överenskommen
hämtningstid.
Kom ihåg att meddela skolskjutsbolaget när elevens resa ska
börja igen efter frånvaron.

Har eleven missat skolskjutsen?
Skjutsen väntar fem (5)minuter efter överenskommen
hämtningstid och åker sedan vidare, gäller både från hemmet och
från skolan. Om eleven missar skolskjutsen från hemmet är det
vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till skolan.
Vårdnadshavaren får inte beställa extra skolskjuts. Om så ändå
sker betalar Stockholms stad inte denna extra kostnad.

Resor från fritids
Planeras av vårdnadshavare och lämnas till fritidshemmet minst
tre (3) veckor före terminsstart som underlag för beställningen.
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Ändringar i planerat reseschema meddelas senast en (1) vecka
före önskad förändring. Resor till exempelvis behandling,
läkarbesök eller annan fritidsaktivitet är inte skolskjuts och av
den anledningen beviljas inte dessa förändringar.

Resor vid lov
Planeras av vårdnadshavare och lämnas till fritidshemmet minst
tre (3) veckor före lov som underlag för beställningen, i övrigt se
resor från fritis.

Elever som blir sjuka i skolan
Skolskjuts är inte sjuktransport. Vid sjukdom ansvarar skolan för
att eleven blir omhänder-tagen på bästa sätt till dess att
vårdnadshavaren tar över ansvaret.

Fyll i blanketten och skicka den till:
Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen
Tillhandahållaravdelningen, skolskjutsar
Box 22049
104 22 STOCKHOLM

stockholm.se

