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Innehåll  
I den här broschyren hittar du information och råd för skolskjutsarna 
i Nässjö kommun för hur du och ditt barn kan bidra till säkrare skol-
skjutsar. Läs gärna infor mationen tillsammans med ditt barn.
                 /Arbetsgruppen för säker skolskjuts

På väg till skola 
Små barn ska följas till hållplatsen men även större barn kan behöva 
vägledning. 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 eleverna förstår att hållplat-
sen inte är en lämplig plats för lek utan att de tar det lugnt när de väntar 
på bussen. Det är också viktigt att eleverna inte står för nära vägbanan. 
När eleverna stiger på skolskjutsen är det viktigt att alla tar det lugnt,  
annars finns risken att någon faller eller knuffas ut i gatan. Skolskjutsens 
förare ansvarar för att elever till och med årskurs tre följs över vägen 
före och efter skolskjuts. Detta gäller länsvägar samt större vägar eller där 
föraren bedömer att det behövs beroende på sikt och trafikintensitet.

Det är vårdnadshavarens ansvar att eleven är i tid till hållplatsen. Står 
inte eleven på plats, kommer föraren att köra förbi utan att stanna. Tänk 
samtidigt på att risken för olycka ökar ju längre tid eleverna befinner sig 
vid vägrenen. 

Om du vet att ditt barn inte ska åka med skolskjutsen ska bussbolaget  
informeras om detta så snart som möjligt.

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



I bussen  
I Sverige är det lag på att använda säkerhetsbälte i buss. Alla skolskjutsar 
i Nässjö kommun är utrustade med säkerhetsbälten (förutom linjetrafik 
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 pack-
ade utan lösa delar och utstickande föremål. Sakerna får tas med 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. Eleverna ska sitta på sina platser 
ända tills det att bussen stannat vid hållplatsen.
All skadegörelse rapporteras och vårdnadshavare kan bli skadestånds-
skyldig.

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

På väg hem 
På väg hem gäller detsamma som på väg till skolskjutsen. Eleverna ska 
sitta på sin plats tills bussen stannat.  Sedan ska de vänta i vägrenen 
bredvid bussen till bussen åkt innan de går över vägen, så de 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.

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



Kontakt
Ansvarig för skolskjutsar i grundskolan: 
barn- och utbildningsförvaltningen 
0380-51 80 78. 

I arbetsgruppen för säker skolskjuts ingår: 
barn- och utbildningsförvaltningen |  
tekniska serviceförvaltningen |  
NTF | Polisen | Höglandets räddningstjänstförbund 
samt skolskjutsentreprenörer.

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
NÄSSJÖ KOMMUN


