Retningslinjer for

Skolekørsel

Har du spørgsmål til skolekørsel, er du velkommen
til at






Kontakte dit barns skole
Skrive
til Børne- og Uddannelsesforvaltningen
•
på mail: buf@koege.dk
Kontakte
Handicap-Befordring vedrørende
•
kørsel til / fra Ellebækskolen på telefon:
36 72 10 10 eller mail: kontakt@hbbus.dk
•
Kontakte
Greve Solrød Taxi vedrørende kørsel
til / fra folkeskoler på telefon: 70 10 66 66 eller
mail: central@gstaxi.dk
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Retningslinjer for skolekørsel

Skolekørsel
Køge Kommune tilbyder skolekørsel til
børn, der bor langt fra deres skole – de
enkelte afstande kan du se i boksen herunder.
Afstand til skolen:
0.-3. klasse 2,5 km.
4.-6. klasse 6 km.
7.-9. klasse 7 km.
10. klasse 9 km.
Hvis der ligger en offentlig busrute i
nærheden af dit hjem, tilbydes dit barn et
buskort, der dækker strækning til og fra
skole. Kortet gælder på hverdage indtil kl.
19.
Hvis offentlig transport ikke er mulig, tilbydes kørsel til og fra skole med minibus.
Der kan ved behov medtages handicaphjælpemidler.
Har du valgt anden skole end distriktsskolen, kan du ikke få skolekørsel.
Farlig skolevej Nogle veje i kommunen
er vurderet som trafikfarlige for elever på
nogle eller alle klassetrin. Skolen kan oplyse, om skolevejen for dit barn er trafikfarlig, og om I derfor har ret til skolekørsel.

Hvornår bliver børnene kørt?
Dit barn bliver hentet i hjemmet på et aftalt tidspunkt. Bussen kører rutekørsel, så
den så vidt muligt fyldes op. Børnene må
max sidde 1 time i bussen, men det tilstræbes, at turen er så kort som muligt.
Du har som udgangspunkt ikke mulighed
for, at ønske et bestemt afhentningstidspunkt om morgenen.
Efter sidste undervisningstime bliver børnene kørt hjem, og der kan derfor være
en kort ventetid på skolen. Hvis dit barn
går i SFO, må du selv hente i løbet af eftermiddagen.

Er I skilt, og opholder barnet sig lige meget hos begge forældre og bor I begge i
skoledistriktet, vælger I hvorfra eleven
køres, men kun fra/til den samme
adresse alle dage. I sørger selv for at
hente og bringe til den anden adresse. I
kan vælge kun at have kørsel de dage
eleven er hos den forældre I har valgt
kørsel til.

Der er ikke kørsel i skoleferierne.

Sygdom og ferier?
Hvis dit barn bliver syg, skal der hurtigst
muligt (dagen før eller tidligt samme morgen) meldes afbud til busselskabet via opkald eller sms. Giv ved samme lejlighed
besked om, hvornår I forventer, at der
skal køres igen. Ferier, som afholdes uden
for skolernes ferieplan, skal meddeles til
busselskabet i god tid via mail eller sms
(se bagsiden).

Undtagelse: Børn i 0.-6. klasse, der er visiteret til specialklasse eller specialskole
langt fra hjemmet, kan få kørsel hjem fra
SFO. Der køres ikke til SFO om morgenen. I skoleferier køres der dog både til
og fra SFO.
Hvorfra bliver barnet hentet? Der tilbydes kun skolekørsel fra/til elevens folkeregisteradresse. Skifter du adresse
meddeler du det til skolens kontor, som
giver busselskabet besked. Giv besked
minimum en uge før kørslen skal ændres,
da det tager tid at ændre ruteplanerne.

Undtagelse: Børn der er i fast aflastning
via kommunen, eller børn der i en periode
bor på krisecenter vil blive kørt fra/til den
aktuelle adresse.

Køge Kommune betaler for alle forgæves kørsler, hvilket betyder færre
penge til bedre undervisning.
Kørsel ved tilskadekomst

Bliver dit barn sygt eller kommer til skade
i skoletiden, kontakter skolen jer og beder
jer om at hente. I nødsituationer har Køge
Kommune et Falck-abonnement.
Køge Kommune tilbyder kørsel til børn,
som i en periode ikke kan komme i skole
selv på grund af et brækket ben eller lignende. I kontakter skolen med en erklæring fra skadestue eller læge om, hvor
længe der er behov for kørsel. Skolen bestiller kørslen, som kan starte i løbet af et
par dage.
Ændringer i skolekørslen på grund af
aktiviteter på skolen
Hvis skemaændringer på skolen betyder
ændringer i skolekørslen, vil du få besked
fra skolens kontor.
Enkelte fritimer i starten eller slutningen
af skoledagen betyder ikke, at skolekørslen ændres. Dit barn vil være under opsyn
på skolen.
Legekammerater med i bussen? Legekammerater må køre med på de lukkede
skoleruter, hvis der er plads i bussen.
Forældrene skal ringe til busselskabet, senest dagen før, og spørge om der er ekstra plads i bussen.

