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Trygg skolväg skapar vi tillsammans! 
I den här foldern hittar du information om skolskjutsarna i Borgholms kommun och hur du 
och ditt barn kan bidra till tryggare skolskjutsar.  
Läs gärna informationen tillsammans med ditt barn. 
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Rätt till skolskjuts 
En elev är skolskjutsberättigad beroende på hur långt man har till skolan, trafikförhållanden, om man 
har någon funktionsnedsättning eller om det finns någon annan särskild omständighet. 

Avståndsregler 
Utbildningsnämnden i Borgholms kommun har antagit följande avståndsregler för beviljande av 
skolskjuts: 
 

• Elev i åk F-3 har mer än 2 km väg till skolan 
• Elev i åk 4-5 har mer än 3 km väg till skolan 
• Elev i åk 6-9 har mer än 4 km väg till skolan 

 
Samma avstånd gäller för avstånd mellan bostad och busshållplats. 
 
Skolskjuts ordnas inte till eller från fritids. 
   
 

Ansvarsfördelning 
Vårdnadshavaren 
Du som vårdnadshavare har ansvaret till dess att barnet stigit på fordonet. 
Du ansvarar också för att barnet förbereds för att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. 
Det kan innebära att barnet måste följas till hållplats under en tid innan barnet klarar sträckan på egen 
hand. 
Vårdnadshavaren ansvarar även för att barnet uppför sig väl och följer regler som bland annat innebär 
att komma till hållplatsen i god tid, använda reflexer när det är mörkt och använda säkerhetsbältet i 
bussen, vilket är ett lagkrav. 
Missar ditt barn bussen är det ditt ansvar att skjutsa barnet till skolan. 

Chauffören 
Chauffören har ansvaret för eleverna under resan och är ansvarig för ordningen i fordonet. Det är 
chauffören som har det yttersta ansvaret för elevernas säkerhet under resan och därmed avgör om 
skjutsen kan köras eller inte.  
Om en skjuts måste ställas in, exempelvis av trafiksäkerhetsskäl vid svårt vinterväglag, försöker 
bussbolaget eller skolan meddela dig på de telefonnummer du lämnat. Du som förälder är då ansvarig 
för att ditt barn kommer till och från skolan. Tillhör din väg en vägsamfällighet? Tala gärna med 
vinterväghållarna så att de är medvetna om att skolbussen skjutsar ditt barn. 

Skolan 
Skolan har ansvaret när eleven stigit av vid skolan. 
Vid hemfärd har skolan ansvaret till dess att eleven stigit på skolskjutsen och att eleven är i tid till 
bussen. 

 
Ändrat skolskjutsbehov 
Ändrat skolskjutsbehov på grund av till exempel flytt eller vistelse på fritidshem anmäler du till 
skoladministratören på din skola. 

 
Säkerhetsregler 
Chaufförens tillsägelser ska följas. Chauffören är skyldig att rapportera förseelser till skolans rektor. 
Säkerhetsbälten ska användas. 



 
   

På- och avstigning ska ske lugnt.  
De flesta olyckor som inträffar i samband med resor till och från skolan med skolskjuts sker vid på- och 
avstigning. Därför är det viktigt att eleven förstår att hållplatsen inte är en lämplig plats för lek utan att 
man tar det lugnt när man väntar på bussen. Annars finns risken att någon faller eller knuffas ut i 
vägbanan. 
 
Eleverna ska sitta stilla under färd tills bussen har stannat vid hållplatsen.  
Kom i god tid till hållplatsen! Chauffören kan lättare hålla tiden och väntetiden minskar längs linjen. 
Använd reflexväst eller reflex när det är mörkt. Skolbusschauffören förväntar sig att eleven står vid 
hållplatsen men tänk på att övriga trafikanter inte har vetskap om det. 
All skadegörelse på skolskjutsfordon rapporteras och ersättningsanspråk ställs till den som orsakar 
skada. 

 
Försenad eller utebliven skolskjuts 
 
Om skolskjutsen uteblir ring Kalmar Länstrafik 010-21 21 000.  
 
Morgontur: Om skolskjutsen är mer än 30 minuter sen ska eleven generellt återvända hem eller till 
annan av föräldrarna angiven plats. 
  
Eftermiddagstur: Eleven ska stanna kvar på skolan tills ersättningsfordon kommer. 
 

Trafikföretag 
Bergkvarabuss kommer att utföra den linjelagda skolskjutsen. 
 

Mer information 
På kalmarlanstrafik.se hittar du mer information. 

 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar! 
 
 
 

 


