Föreningen Kvarsebo skola

Ansökan skolskjuts
Riktlinjer för skolskjuts till elever i Kvarsebo skola
Generellt gäller att elever i en friskola inte har rätt till skolskjuts om det inte finns möjlighet
att åka med allmän kollektivtrafik.
När det gäller Kvarsebo skola har det, när friskolan startade, tagits ett beslut att erbjuda
skolskjuts inom ramen för det ekonomiska utrymmet för verksamheten.
Beslutet innebär att elever i Kvarsebo skola fr o m förskoleklass t o m årskurs 6 som har
behov av skolskjuts har möjlighet att ansöka om det. Skolverksamheten får inga kommunala
eller statliga bidrag riktat till skolskjuts utan medlen tas av det allmänna bidraget för varje
elev. Skolskjutsen körs enligt en fastställd rutt, vilket innebär att det inte är självklart att
elever hämtas upp vid hemadressen, utan istället hänvisas till en på-och avstigningsplats.
Orsaken till detta är att skolskjutsrutten ska vara effektiv och inte innebära onödigt långa
tider i bussen för eleverna.
Ansökan behandlas fortlöpande, men för att få besked innan pågående termin är
slut ska ansökan vara inlämnad senast 1 maj eller 1 december
Det är möjligt att ansöka när behov uppstår under läsåret.
Beslut om skolskjuts för varje enskild elev tas av styrelsen utifrån uppgifter från
rektor.
Förälder/vårdnadshavare ansvarar för att eleven passar tiderna för skolbussen,
samt meddelar busschauffören eventuella avvikelser, vid sjukdom eller ledighet.
Kompisar får endast följa med i skolskjutsen i mån av plats och
förälder/vårdnadshavare måste avtala det med skolskjutschauffören i förväg.
Skolskjutsen har bestämda på- och avstigningsplatser, uppsamlingsplatser.
Förälder/vårdnadshavare kan inte kombinera ansökan med att betala tillägg för
skolskjuts till/från bostaden.
Som en grundregel tillämpar vi Norrköpings kommuns avståndskrav för att bevilja
skolskjuts. Lågstadiet: 2 kilometer mellan hem och skola. Mellanstadiet: 3
kilometer mellan hem och skola.
Vid särskilda omständigheter kan styrelsen bevilja skolskjuts även vid kortare
avstånd.
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Läsår:

_______________

Elevens namn:

___________________________________

Adress:

_______________________________________
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Avstånd till skolan:_______________________________________
Finns det särskilda omständigheter som motiverar att skolskjuts ska beviljas
trots att avståndskravet inte är uppfyllt?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Elevens behov av skolskjuts, sätt ett kryss där behov finns:
Morgon

Eftermiddag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Vårdnadshavares underskrift

Vårdnadshavares underskrift

__________________________

__________________________
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