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Inledning 

Bakgrund 

Dokumentet har upprättats i syfte till att tydliggöra de ordningsregler som gäller för 

resor med skolskjuts. Dokumentet syftar till att skapa trygghet för resenärer och för 

busschaufförer i deras arbetsmiljö. 

Syfte 

För att alla elever ska ha en trygg och säker resa till och från skolan, är det viktigt 

att föreskrivna ordningsregler för skolskjuts följs. Dokumentet möjliggör till att 

gemensamt skapa en trevlig miljö i samband med skolskjuts. 
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Ordningsregler för skolskjuts 

Skolskjuts med skolbuss 

Inför resan 

1 § Kom i god tid till upptagningsplatsen. 

2 § Bär reflex eller reflexväst. Använd gärna fick- eller pannlampa. 

3 § Stå på ett säkert avstånd från trafiken till dess att skolbussen stannat och öppnat 

dörren. Se till att vara synlig för chauffören. 

Vid påstigning 

4 § Påstigning sker i turordning. Hjälp gärna de yngre eleverna ombord skolbussen. 

5 § Ta av dig ryggsäck vid påstigning. 

Ombord 

6 § Förvara ryggsäck eller väska under sätet framför dig. Mittgången ska hållas fri. 

7 § Sitt ner på din plats under hela resan. Använd säkerhetsbälte! 

8 § Visa hänsyn till chaufför och medpassagerare. 

9 § Följ alltid chaufförens anvisningar. 

Vid avstigning 

10 § Sitt kvar på din plats till dess att skolbussen stannat vid avstigningsplatsen. 

11 § Avstigning sker i turordning. Hjälp gärna de yngre eleverna av skolbussen. 

12 § Var extra försiktig om du ska korsa en väg! Vänta till dess att skolbussen 

lämnat avstigningsplatsen, och du har fri sikt åt båda håll. 

Skolskjuts helt eller delvis med taxi 

Inför resan 

13 § Kom i god tid till upptagningsplatsen. 

14 § Bär reflex eller reflexväst. Använd gärna en fick- eller pannlampa. 

15 § Stå på ett säkert avstånd från vägen till dess att skolskjutsen stannat. Se till att 

vara synlig för chauffören. 

Ombord 

16 § Använd säkerhetsbälte! 

17 § Visa hänsyn till chaufför och medpassagerare. 

18 § Följ alltid chaufförens anvisningar. 

Vid avstigning 

19 § Säkerhetsbältet ska vara fastspänt till dess att skolskjutsen stannat vid 

avstigningsplatsen. 

20 § Var extra försiktig om du ska korsa en väg! Vänta till dess att skolskjutsen 

lämnat avstigningsplatsen, och du har fri sikt åt båda håll. 
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Tillsynsansvar 

Vårdnadshavares ansvar: mellan bostad och upptagningsplats till eller från dess 

att elev stiger på eller av skolskjutstransport. Vårdnadshavare har även till uppgift 

att se till att eleven följer föreskrivna ordningsregler. 

 

Under transporten: trafikföretaget ansvarar för att gällande trafikbestämmelser 

och ordningsregler följs. Chauffören är skyldig att underrätta kommunen om 

ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. 

 

Vid skolan: skolhuvudmannen har tillsynsansvar för elev från det att elev stiger av 

skolskjutstransporten vid skolan till dess att elev stiger på skolskjutstransporten från 

skolan. 


