Information till skolskjutsberättigade elever
Datum 2015-06-29

Skolskjutsinformation inför läsåret 2015/2016
Vi skickar brev hem endast vid förändring av skolskjuts inför det nya läsåret,
gäller klass 1 – 9.
Skolskjutsinformation finns på kommunens hemsida www.olofstrom.se Tidtabeller för linjerna finns
på Blekingetrafikens hemsida www.blekingetrafiken.se
Elever som är nya och som inte åker buss utan taxi kommer att meddelas om evt nya tider och
uppsamlingsplatser av taxitransportören dagarna innan skolstarten.
Busskortet är ett LÄSÅRSKORT.
Skolskjutsberättigade elever som åker buss får ett läsårskort. Busskortet gäller HELA läsåret och
innefattar både höst och vårterminen. Kortet gäller skoldagar fram till kl 19.00.
Busskorten har en inbyggd antenn i kortet så man måste vara försiktig så att kortet inte böjs.
Förvara busskortet säkert och var rädd om det, det är en värdehandling.
Förändringar i skolskjutstrafiken med linjefordon
Förändringar har gjorts i vår linjelagda skolskjutstrafik inför läsår 2015/2016. Det gäller buss 684,
686, 687 och 689, se busstidtabeller.
Buss 562
Elever högstadiet, gymnasiet och Lotsen(äldre elever) som åker från Rönhult, Vilshult och vägen in till
Olofström åker med 562 på morgonen. Busshållsplatsen som gäller i Vilshult är den som ligger
utmed väg 121.
ATT TÄNKA PÅ
• Busskorten delas ut till eleverna i grundskolan och man får åka första dagarna utan kort till och
från skolan – därefter är det viktigt att visa upp busskortet! Elev måste visa busskort och får därför be
skolassistenten/läraren utfärda ett ”tillfälligt busskort” för turen hem om busskortet förlorats.
• Påminn dina barn att alltid använda bälte
• Låt de mindre barnen som stiger på bussen sitta framme
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Skolskjutsregler
• Elev som väljer att gå i annan grundskola än den som kommunen anvisar erhåller inte skolskjuts.
• Skolskjuts erhålls till skolan med utgångspunkt från elevens folkbokföringsadress.
• OBS! Skolskjuts avser enbart mellan hem och skola, aldrig fritidshem.
Avstånd som ger rätt till skolskjuts
Lågstadiet åk 1-3
Mellanstadiet åk 4-6
Högstadiet åk 7-9
Gymnasiet erhåller elevresor

Om
gångväg till skola
är minst
2 km
3 km
4 km
6 km

Om
gångväg till hållplats
är minst
1 km
2 km
3 km

Läs gärna mer om våra skolskjutsregler på
www.olofstrom.se Barn & Utbildning Skolskjuts Skolskjutsregler, nya from höstterminen 2014.
Våra transportörer
De stora bussarna dvs linje 684,686,687,689 körs av Bergkvarabuss. För tider och hållplatser se Blekingetrafikens tidtabell som du kan hämta i kiosken A-press, Östra Storgatan eller fråga på bussen. Den utkommer ca två veckor innan skolstart och man får själv hämta tidtabellen. Finns även på www.blekingetrafiken.
se.
Olofströms Färdtjänst AB kör taxi.
De hör av sig till er strax innan skolstarten om tider för skolskjuts med taxi.
Entreprenörer för skolskjutstrafiken läsåret 2015/2016 är:
Skolbussar, linje 684, 686, 687, 689
Bergkvara buss
Aage Agewall
Tel. 0454 - 30 41 21

Skoltaxi
Olofströms Färdtjänst AB
Jan-Anders Håkansson
tel. 0454 - 920 80

Fr.o.m. onsdagen den 5 augusti 2015 når ni skolskjutsansvarig på Utbildningskontoret.
TREVLIG SOMMAR!
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