Til deg som bruker buss til og fra skolen
Som skoleelev er det mye nytt å sette seg inn i, og det å komme seg til og fra skolen er en del av dette. AtB og våre
operatører ønsker at elevene skal få en god opplevelse, og vi vil legge til rette for at det skal bli en trygg og god skolevei.
Mer inngående info om skoleskyss finnes bl.a på nettsidene hos Trøndelag fylkeskommune, AtB og UDIR.

Fri skoleskyss

Dette er en rettighet man kan få dersom man oppfyller ulike kriterier. Det er Trøndelag fylkeskommune/bostedskommunen
din som forvalter denne rettigheten. Ta kontakt med din skole om du behøver hjelp underveis. Når rettigheten er vedtatt,
bestiller og organiserer AtB skyssen i tråd med dette vedtaket. Skyssen utføres med ulike transportører som kjører på
kontrakt med AtB. AtB og skolene samarbeider for å gi god og tydelig informasjon om skoleskyss til elevene.
Husk at rettigheten gjelder kun på den strekningen som er iht. ditt vedtak.

Foreldreansvar

Trafikksikkerhet

Foreldreansvaret står sterkt også i skoleskyssen, herunder
opplæringen i å kunne håndtere reisen på egen hånd. Både
langs gangvei til/fra og venting på holdeplass, om bord i
kjøretøy, bytte av buss og at man har gyldig billett. Noen
elever kan i den første synes det er skummelt å ta bussen
alene. Her har foreldre ett særskilt ansvar å trygge og
forberede egne barn på å håndtere denne reisen selv.

Viktig punkt med tanke på skoleskyss og bruk av tilbudet.

Sitteplass vs ståplass

Om bord i kjøretøyet:
• Bruk alltid setebelte. Det er påbudt der dette finnes,
• Vis generelt hensyn til de andre som reiser.
• Ikke gå rundt i bussen når den kjører.

Elever med rettighet til skoleskyss har også en rettighet
til sitteplass i skoleskyssen, dog finnes det flere forbehold.
Dette reguleres gjennom en egen dimensjoneringsforskrift.
(Lovdata)

På holdeplassen:
• Bruk refleks – også der det er gatebelysning.
• Gi tydelig tegn til sjåføren.
• Hold god avstand til buss/drosje når den er i bevegelse.
• Vis god kø-kultur.
• Ikke gå over veien før bussen har kjørt!

Ruteinformasjon

Avvik

Oppdaterte ruter og trasé for hele tilbudet finnes på
atb.no samt en egen app fra AtB. Alle bussavganger vil
fra høsten ha sanntidsinformasjon tilgjengelig gjennom
denne appen.

Det er viktig å varsle om det skjer noe underveis.
Meld fra til din skole, som igjen vil varsle videre.

Billett
Har du rett til fri skoleskyss får du «billett» gjennom ett
eget reisebevis. Har du ikke en slik rettighet, må du betale
selv dersom du vil reise.
Dersom du reiser uten gyldig billett, vil du få tilleggsavgift
ved billettkontroll. Se eget skriv for mer info.

Klage
Klage på forvaltning av rettighet rettes til
forvaltningsmyndighet, TRFK/kommune.
Klage på utførelsen av skyss rettes til din skole.

