BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA
Principer för skolskjutsar inom förskole- och grundläggande utbildning i BSS
I denna guide presenteras de principer, enligt vilka eleverna i grundskolan och förskolan beviljas
skolskjuts i Björneborgs svenska samskola. Lagen om grundläggande utbildning 32 § definierar
villkoren för beviljande av skolskjuts.
1. ALLMÄNNA PRINCIPER
BSS följer de i 32 § lagen om grundläggande utbildning stadgade allmänna principerna för
skolskjuts. Elever i klass 4-9 har rätt till fri skolskjuts då skolvägen är över de i lagen föreskrivna 5
km. Därutöver beviljar BSS fri skolskjuts elever i förskolan och elever i klass 1-3 då skolvägen är
över 3 km.
Rätt till skolskjuts gäller från hemmet till skolan och från skolan hem. Skjuts organiseras inte till
eller från dagvård.
Med hemmet avses den adress där eleven är mantalsskriven.
2. ORDNANDET AV SKOLSKJUTS I BSS
Direktionen för BSS godkänner principerna och villkoren för skolskjutsar. Huvudprincipen är att
skolskjutsarna ordnas så att de följer de kortaste möjliga rutterna och utnyttjar de förmånligaste
möjliga fortsaffningsmedlen. Skolskjutsarna ska ordnas tryggt, jämlikt, ändamålsenligt och
ekonomiskt.
3. SKOLVÄGENS LÄNGD
När skolvägens längd mäts, beaktas sträckan hemanslutningen (platsen där vägen på egen gård
ansluter sig till allmän eller privat bilväg) – skolporten och som skolväg definieras den kortaste
användbara leden (inklusive cykel- och promenadvägar).
4. SKOLSKJUTSAR I FÖRSKOLAN
Undervisningen i förskolan är 4 t/dag. När skolvägen är över 3 km har elever i förskolan rätt till
skolskjutsförmån. Ansökan om skjuts till förskolan görs i samband med anmälan till förskolan.
Ansökningsblanketter finns på hemsidan och i förskolan. Blanketten returneras till förskolan.
4.1.

ORDNANDET AV SKOLSKJUTS

Transporten till förskoleundervisningen ordnas huvudsakligen så att åt elevens vårdnadshavare
betals i understöd ett belopp som motsvarar den ersättning som den allmänna kollektivtrafiken
uppbär. Vårdnadshavaren anhåller om ersättning på en skild blankett. Direktionen för BSS
behandlar ansökan.

4.2.

BEDÖMNING AV HUR SVÅR, ANSTRÄNGANDE OCH FARLIG SKOLVÄGEN ÄR

Skolvägen kan vara alltför svår med beaktande av elevens personliga utveckling eller alltför
ansträngande med hänsyn till hälsan, så att eleven inte klarar av att på egen hand promenera eller
använda buss för skolresan. Beslutet fattas på basis av ett motiverat utlåtande av en läkare eller
en psykolog. I utlåtandet bedöms barnets hälsotillstånd och/eller utveckling och förmåga att på
egen hand promenera eller använda buss. Utlåtande inbegärs av vårdnadshavaren.
Endast utlåtanden av läkare som sköter eleven inom den offentliga specialiserade sjukvården/på
sjukhus/vid hälsocentralen eller läkare vid rådgivningsbyrån eller skolläkare eller psykologer som
är anställda av Björneborgs stad (eller av elevens hemkommun) beaktas. Utlåtanden av
privatläkare eller privatpraktiserande psykologer godkänns inte.
En rekommendation för ordnad transport är inte en tillräcklig grund för erhållande av transport,
utan direktionen beslutar om transportsbehovet och omfattningen från fall till fall.
Vid bedömningen beaktas om elevens vårdnadshavare reellt är förhindrad att skjutsa sitt barn till
förskolan.
Dessutom skall det framgå för vilken tid experten rekommenderar att skolskjuts ordnas.
Om vårdnadshavaren anhåller om skolskjutsförmån p.g.a. att skolvägen anses svår, ansträngande
eller farlig skall en skild ansökan riktas till direktionen för BSS.

5. SKOLSKJUTSAR I GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN
5.1.

ORDNANDET AV SKOLSKJUTS

Skolskjutsarna sköts i första hand så att kostnadsersättning betalas i form av ett busskort för de
kostnader som eleverna har då de anlitar den befintliga kollektivtrafiken. Busskort/biljetter fås
från Porin Linjats biljettförsäljning Yrjönkatu 6B (Palvelukeskus Porina). Skolan lämnar uppgifter
till Porina över de elever som är berättigade till skolskjuts.
5.2.

SKOLVÄGENS LÄNGD
Rätt till skolskjutsförmån har en elev när skolvägen är
- i åk 1-3 över 3 kilometer
- i åk 4-9 över 5 kilometer

En elev kan förutsättas tillryggalägga en del av skolvägen på egen hand när skolvägen i ena
riktningen är högst:
-

åk 1 2,0 km
åk 2 2,5 km
åk 3  3,0 km
åk 4-6  4,0 km
åk 7-9  5,0 km

5.3.

BEDÖMNING AV HUR SVÅR, ANSTRÄNGANDE OCH FARLIG SKOLVÄGEN ÄR

Skolvägen kan vara alltför svår med beaktande av elevens personliga utveckling eller alltför
ansträngande med hänsyn till hälsan, så att eleven inte klarar av att på egen hand promenera eller
använda buss för skolresan. Beslutet fattas på basis av ett motiverat utlåtande av en läkare eller
en psykolog. I utlåtandet bedöms barnets hälsotillstånd och/eller utveckling och förmåga att på
egen hand promenera eller använda buss. Utlåtande inbegärs av vårdnadshavaren. Endast
utlåtanden av läkare som sköter eleven inom den offentliga specialiserade sjukvården/på
sjukhus/vid hälsocentralen eller läkare vid rådgivningsbyrån eller skolläkare eller psykologer som
är anställda av Björneborgs stad (eller av elevens hemkommun) beaktas. Utlåtanden av
privatläkare eller privatpraktiserande psykologer godkänns inte.
En rekommendation för ordnad transport är inte en tillräcklig grund för erhållande av transport,
utan direktionen beslutar om transportsbehovet och omfattningen från fall till fall.
Vid bedömningen beaktas om elevens vårdnadshavare reellt är förhindrad att skjutsa sitt barn till
förskolan.
Dessutom skall det framgå för vilken tid experten rekommenderar att skolskjuts ordnas.
Om vårdnadshavaren anhåller om skolskjutsförmån p.g.a. att skolvägen anses svår, ansträngande
eller farlig skall en skild ansökan riktas till direktionen för BSS.

6. GEMENSAM VÅRDNAD
Direktionen för BSS beviljar skolskjutsförmån till den adress där eleven är mantalsskriven. Högsta
förvaltningsdomstolen har i ett beslut (HFD 2006:10) bestämt att utbildningsanordnaren inte är
skyldig att ordna skolskjutsförmån till den vårdnadshavare som bor på en annan adress än den
som barnet har i befolkningsregistret.
7. LÄNGDEN PÅ SKOLSRESAN
Till en elevs dagliga skolresa får åtgå sammanlagt högst 2 timmar 30 minuter. Om eleven fyllt 13 år
när läsåret börjar får det åtgå högst 3 timmar till skolresan. I tiden ingår också väntetider i skolan.
Skolan ska ordna handledd sysselsättning för de elever som väntar på skolskjuts efter skoldagens
slut.
8. TRANSPORTSÄTT
I första hand ordnas transport med kollektivtrafikmedel enlig tidtabell. I andra hand används
specialtransport, dock endast i undantagsfall med taxi. Direktionen för BSS kan som alternativ
bevilja understöd för att ledsaga en elev. Särskild anhållan med motivering ska lämnas in.

8.1.

SKOLSKJUTSBIDRAG

Skoltransporten för en förskoleelev eller grundskolelev kan alternativt ordnas så att
vårdnadshavaren ledsagar eleven till skolan för vilket vårdnadshavaren betalas ersättning.
Vårdnadshavaren kan betalas ersättning för transporten om eleven uppfyller transportvillkoren.
Ersättning söks med en skild ansökan. Det är närmast fråga om transport av sådana elever som har
en sådan skolväg att andra skjutselever inte finns eller som enligt sakkunnigutlåtande inte kan
använda taxi eller buss. Bidragets storlek är ett belopp som motsvarar den ersättning som den
allmänna kollektivtrafiken uppbär. Ersättningen betalas på vårdnadshavarens konto enligt ansökan
retroaktivt två gånger per läsår.
I fall man inte kan använda kollektivtrafiksavgifterna som grund för ersättning,
fastställs ersättningen enligt skatteförvaltningens giltiga beslut om den skattefria km-ersättningen.
Om transporten är en del av vårdnadshavarens arbetsresa betalas ersättning endast för den del
som överstiger arbetsresan.
Bidrag ska sökas skilt innan transporten inleds.

9. TRAFIKSÄKERHET
9.1.

ANSVAR

BSS arbetar fortgående för att skolresorna skall vara säkra.
Till vårdnadshavarnas ansvar hör att tillsammans med elever som börjar i förskolan eller skolan
och även äldre elever lära sina barn känna skolvägen och varje år går igenom skolvägen, hur man
läser tidtabeller och rör sig i trafiken. Mindre elever bör inte cykla till skolan. Eleverna
rekommenderas alltid använda cykelhjälm när de cyklar. Det är absolut nödvändigt att de också
använder reflex under den mörka årstiden.
Det är i första hand vårdnadshavarnas skyldighet att instruera och lära sina barn hur man rör sig
tryggt i trafiken. Vårdnadshavare till barn som inte är berättigade till skolskjuts som ordnas av
skolan är skyldiga att arrangera sitt barns skolskjuts på det sätt hen anser vara bäst.
Även vårdnadshavarna till skjutsberättigade elever kan på egen bekostnad ordna sina barns
skolresor på bättre sätt, om de anser att den sevicenivå som skolan erbjuder inte är tillräcklig.
Vårdnadshavarna till de barn som får skolskjuts är ansvariga för att barnet tryggt kommer sig från
hemmet till fordonet och från fordonet hem. Trafikantens ansvar omfattar transporten av eleven
från hemhållplatsen till skolans hållplats och på motsvarande sätt från skolans hållplats till
hemhållplatsen. För övrigt är eleven på skolans ansvar under skolresan.
Vårdnadshavarna ansvarar för att barnen använder reflex och är ändamålsenligt klädda med tanke
på väderleken.
9.2.

FÖRSÄKRINGAR

Elevernas skolförsäkring ersätter olyckor som inträffar under egentlig skoltid, i
eftermiddagsverksamhet som skolan ordnar, vid undervisning, på gymnastiklektioner och
sportdagar, raster samt olyckor som inträffar vid deltagande i gemensamma klubbar,
idrottsevenemang, utfärder, besök på utställningar, muséer, arbetsplatser m.m. som ordnas inom
ramen för skolans läroplan. Dessutom ersätter försäkringen skador som inträffar under skolresan,

förutsatt att resan har följt överenskomna riktlinjer. Försäkringen ersätter vårdkostnader som
uppkommer vid olycksfall. Sakskador ersätts inte.

10. HUR ANSÖKER MAN OM SKOLSKJUTS ELLER ERSÄTTNING?
Ansökan om att skolresa ordnas eller kostnaderna för skolresa ersätts söks skilt för varje läsår.
Blanketter för ansökan om skolskjuts fås från skolan, där blanketterna också kan lämnas in. Om
vårdnadshavaren själv fortgående skjutsar en skjutsberättigad elev i åk 1–3 eller ett förskolebarn
till skolan, kan ersättning enligt billigaste skjutstaxa på anhållan betalas till vårdnadshavaren,
endast i sådana fall att det inte finns kommunalt ordnad skjuts.
Också expertutlåtanden skall varje läsår på nytt lämnas in tillsammans med ansökan. I specialfall,
t.ex. på basis av hälsoskäl (t.ex. olyckor), kan skjuts ordnas eller ersättas också för kortare tid.
Anhållan bör alltid lämnas in till direktionen. Terapitransporter ordnas och ersätts inte.
En rekommendation för ordnad transport är inte en tillräcklig grund för erhållande av transport.
Direktionen beslutar om transportbehovet och omfattningen från fall till fall.

11. BESLUTSFATTANDE

Beslutsfattandet baserar sig på lagstiftning och direktionens beslut.
Besvär riktas till Förvaltningsdomstolen i Åbo.

