Ansökan om skolskjuts
Barn & Utbildningskontoret

Läsåret ……………………

Från och med datum:……………………

Barnets namn: ……………………………………… Personnr: ………………………
Adress: ……………………………………………… Skola/klass:……………
Postadress: …………………………………………..
Fritidshemsplats:

Ja, vid ………………………….. fritidshem

Nej

Enbart morgonplacering
Eftermiddagsplacering
Både morgon och
eftermiddagsplacering

Behov av skolskjuts:
HT
Morgon

VT

Jämn vecka
Måndag

Tisdag

Ojämn vecka
Onsdag

Torsdag

Varje vecka
Fredag

Efter skolan
Föräldrar ansvarar för skjutsar när eleverna är på fritidshemmet.
Om elever inte är på fritids alla dagar beviljas skolskjuts de dagar som de bara är på skolan.
För att ha denna rätt krävs att schema lämnas terminsvis.
Elev som beviljas skolskjuts hem, ska åka med i den skolskjuts som eleven är tilldelad.
Övrig information
Här fyller du i anledningen till varför ni ansöker om skolskjuts.
T ex farlig väg, funktionshinder m m.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Ort/Datum
Underskrift
Hemtelefon/Mobiltelefon
Blanketter skickas till: Barn & Utbildningskontoret, Skolskjutsar, Box 201, 830 05 Järpen.

Ansökan om skolskjuts
Barn & Utbildningskontoret

Några viktiga punkter för dig som förälder och elev med rätt till skolskjuts med skolbil:
•

Avboka ALLTID direkt till er skolskjutsutförare om barnen inte ska åka skolbil till/från
skolan. Gärna kvällen innan, dock senast 30 minuter innan skolskjutsen ska avgå.

•

Det är elevens förälder som ska meddela skolbilen om barnet inte ska åka med, inte skicka
hälsningar med andra barn.

•

Se till att barnen är ute den tid som gäller, skolbilen/skolbussen har fler tider att passa och
kan därför inte vänta på någon. Gäller både morgon och eftermiddag!
Föräldrar har ansvaret för barnet på väg till/från skola eller påstigningsplats.
Om eleven inte finns vid hållplatsen vid den tidpunkt skolskjuts ska hämta barnen, har
föräldrarna själva ansvaret att barnet kommer till skolan.

•

Viktigt att barnen åker både till skolan och hem på den tur som är bestämt att dom ska åka
med, och att dom endast åker hem de dagar som är bestämt.

•

Har barnet fritidsplats, får barnet inte åka med i skolbilen hem, om inte ansökan lämnats in
med fastställt schema på vilka dagar dom ska åka.

Har då några frågor angående skolskjutsar ring: Carina Liljeberg tel 0647-16202

Några viktiga punkter för dig som förälder och elev med rätt till skolskjuts med linjetrafik:

Ungdomskort – gratis resande 365 dagar
Ungdomskortet ger alla ungdomar mellan 6-19 år folkbokförda i Åre kommun möjlighet att åka
gratis med Länstrafiken 365 dagar om året!
Ungdomskortet är personligt och gäller för obegränsat antal resor med buss i Jämtlands
län inklusive Östersunds stadstrafik (ej giltigt på nattbussar, kommersiella Årependeln och tåg).
Kortet gäller från 1 januari det år du fyller 6 år t o m 31 december det år du fyller 19 år. Du har
samma ungdomskort hela tiden och när du inte längre har rätt till kortet spärras det med automatik.
Tänk på att ditt ungdomskort är en värdehandling - förvara ditt kort väl. Om du tappar bort
kortet skall det förlustanmälas här på Åre kommuns hemsida för att du ska få ett ersättningskort.
Ersättningskortet kostar 125 kronor och skickas till din folkbokföringsadress med en faktura på
avgiften. Är du under 18 år krävs målsmans uppgifter.
Under tiden du väntar på ett tillfälligt resebevis och därefter får ditt ersättningskort ansvarar du
själv för dina resekostnader genom att köpa biljett på bussen.
Hjälp till att skapa en så säker och trygg trafikmiljö som möjligt - oavsett när du befinner dig på
eller nära väg och trafik. Uppsikt, omtanke och försiktighet gör trafiken säkrare för alla. Glöm inte
att alltid ha synlig reflex på dig under den mörka årstiden. Använd alltid bälte i fordonet du reser
med.

