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Om broschyren
I den här broschyren hittar du information och råd för skols- 
kjutsarna i Tranemo kommun för hur du och ditt barn kan bidra till  
säkrare skolskjutsar. Läs gärna informationen tillsammans med ditt barn.

• Kom i tid till hållplatsen
• Ta det lugnt när du väntar på bussen
• Använd reflexväst eller reflex när det är mörkt
• Ta det lugnt när du kliver på och av bussen

På väg till skolan
Små barn ska följas till hållplatsen men även större barn kan behöva väg-
ledning. Prata med barnen om lämplig väg till hållplatsen och försök  
hitta alternativa vägar som inte är så trafikerade.

De flesta olyckor som inträffar i samband med skolskjutsåkning sker vid 
av- och påstigning. Därför är det viktigt att barnen förstår att hållplatsen 
inte är en lämplig plats för lek utan att man tar det lugnt när man väntar 
på bussen - och att barnen inte står för nära vägbanan. När barnen stiger 
på skolskjutsen är det viktigt att alla tar de lugnt, annars finns risken att 
någon faller eller knuffas ut i gatan. 
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På väg hem
På väg hem gäller detsamma som på väg till skolskjutsen. Barnen ska 
sitta på sin plats tills bussen stannat och de ska vänta till bussen åkt innan 
de går över vägen. Bussen ska åka iväg så att barnen har fri sikt.
Som förälder är det också bra att veta var barnen rör sig efter skolans slut. 
Gå med dem och försök hitta säkra vägar att ta sig fram.

• Använd säkerhetsbälte
• Blockera inte mittgången med väskor
• Packa skrymmande saker väl
• Ta det lugnt i bussen

• Sitt på din plats tills bussen stannat
• Vänta tills bussen åkt innan du går över vägen

I bussen
I Sverige är det lag på att använda säkerhetsbälte i buss. 
Alla skolskjutsar i Tranemo kommun är utrustade med säkerhetsbälten 
(förutom linje-trafik med länstrafikens bussar).

Åker man i ett lite större fordon med mittgång får inte denna blockeras 
med väskor eller dylikt. Skrymmande saker som behöver transporteras 
till skolan vid till exempel idrottsdagar och liknande bör vara väl 
packade utan lösa delar och utstickande föremål som får medföras i mån 
av plats.

Det är viktigt att det är en lugn och trygg miljö i bussen så att föraren kan 
koncentrera sig på körningen. Barnen ska sitta på sina platser ända tills 
bussen stannat vid hållplatsen.
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Ansvarig för skolskjutsar i grundskolan
Lärandesektionen 
Kontaktperson: Linda Bygård
tel: 0325-57 64 23
www.tranemo.se/skolskjuts


