Välkommen till Skolbussen!
Kanalbuss är mycket glada över att ha fått Linköpings kommuns
förtroende att skjutsa era barn till och från skolan.
Vår målsättning är att barnen ska komma till skolan på ett säkert sätt.
Samtliga våra bussar är utrustade med säkerhetsbälten på alla platser
och alla bussar har alkolås. Tryggt och säkert.
Kanalbuss har lång erfarenhet av skoltrafik och övrig busstrafik.
Våra skolbussförare har lång erfarenhet av framförandet av buss.
Gå igenom bussregler mm med Era barn så alla vet vad som gäller.
Vi tar tacksamt emot de synpunkter ni har.
I första hand genom mail. Eftersom skolbussansvarig även kör
skolbuss. Vi svarar så fort vi kan.

Kontaktinformation
Kontor
Kanalbuss AB
Box 86
Eskilsvägen 30
617 21 SKÄRBLACKA
info@kanalbuss.se
011-590 70

Skolskjutsansvarig
Peter Mildh
070-967 97 27
skolskjuts.linkoping@kanalbuss.se

Trafiksäker skolskjuts
För skolskjutsning finns särskilda bestämmelser. De tar upp frågor om hållplatser, färdväg,
tidtabeller, fordonskrav, samråd och utbildning.
Olyckor kan uppstå på väg till eller från skolskjutsen. Därför måste alla engagera sig. Det är
de vuxnas skyldighet att lära barn hur man uppträder i trafiken. Här följer lite tips och råd
hur barnen ska klara sig bättre mellan hemmet och skolan.
På väg till skolskjutsen
Det är viktigt att komma i tid till hållplatsen, annars får andra barn vänta. Ju längre de vistas
nära trafiken desto större är risken att något händer. För att erhålla skolskjuts gäller vissa
avståndsgränser mellan hemmet och skolan. Barnet kan få gå en bit till ”sin” hållplats.
Skolskjutsen ska inte betraktas som taxi utan mer som en linjetur med hållplatser utefter
vägen dit barnen får gå och stiga på. Under den mörka årstiden ska reflex och gärna
reflexväst naturligtvis användas. Föräldrarna till små barn bör följa dem till hållplatsen, men
även de större barnen behöver vägledning. Gå med dem då och då och prata om sådant som
är farligt längs vägen till skolskjutsen. De flesta olyckor i samband med skolskjutsning
inträffar vid på och avstigning eller på väg till och från hållplatsen. Det är föräldrarnas ansvar
till och från hållplats. Gör klart för barnen att hållplatsen inte är någon lekplats och att det är
farligt att stå för nära vägbanan. Alla barn som färdas i skolskjuts ska använda
säkerhetsbälten. Åker man i lite större fordon med mittgång får inte denna blockeras med
väskor eller dyl. Detta är viktigt om fordonet snabbt behöver utrymmas. Skrymmande saker
som behöver transporteras till skolan vid idrottsdagar eller dyl. får transporteras dit av
föräldrarna. Inlines eller dyl. är förbjudet att ha på sig i samtliga skolskjutsfordon. Alla
barnen ska sitta på sina platser och det ska vara lugnt i bussen så att föraren kan
koncentrera sig på körningen.
På väg hem
Lär barnet att sitta kvar på sin plats till dess att skolskjutsen stannat helt och hållet.
Det är lätt att ramla om man står i ett fordon som rör sig. Berätta för barnen att det är
viktigt att låta bussen åka iväg så sikten är fri, innan man går över gatan/vägen.
Barn har rusat ut bakom bussar och blivit påkörda. Minst lika viktigt som att kartlägga
barnens väg till skolskjutsen är att ta reda på var de rör sig efter skolans slut.
Gå med, visa försök att hitta trafiksäkra vägar att ta sig fram. Genom att engagera sig kan
man påverka trafiksäkerheten. Tala gärna med skolskjutsens förare. Målsättningen är att få
”Trafiksäkra skolskjutstransporter” så att de som reser med transporterna och deras
anhöriga, ska lita på att de genomförs på ett trafiksäkert sätt.

