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Informasjon om skoleskyss ifm gjenåpning av 1-4
klassetrinn 27. april
I forbindelse med gjenåpning av skolene for 1.-4. klasse (grunnskolen) og yrkesfag
VG2 og VG3 (videregående skole) mandag 27. april, vil vi komme med viktig
informasjon om skoleskyssen som utføres fra og med samme dag.
Veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020
som kom i går, inneholder følgende føringer for transport og skoleskyss:
•
•
•

•

Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på
offentlige transportmidler bør unngås.
Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. For
eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad
med alternerende vindu/midtgang. Elevene må holde en meters avstand
mens de venter på bussen/annet transportmiddel. Hyppig berørte flater i
bussen (for eksempel håndtak eller lignende) bør rengjøres daglig.
Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

For å kunne imøtekomme avstandsbehovene vil det ordinære busstilbudet, både
skolebusser og rutebusser, gå som tilnærmet normalt fra og med 27. april.
Skyss/Kringom har planlagt busstilbudet for at avstandsbehovene skal kunne
opprettholdes, så langt det har vært mulig med tilgjengelig tid til planlegging og
tilgang til bussmateriell. Vi vil samtidig vise til smitteveilederens føring om å
begrense offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig, for at
avstandsbehovene skal kunne ivaretas. Dette vil også gjelde skoleskyss med buss og
med drosje.
Elever oppfordres også til å reise med tidligere/senere bussavganger enn avgangen
som er «nærmest» skolens start- og sluttid, der dette er mulig. Spredning av elevene
på alle tilgjengelige bussavganger vil være nødvendig for å sikre at de som har behov
for å reise med buss kommer med.
Skyss/Kringom vil følge opp eventuelle kapasitetsutfordringer på skoleskyssen i
oppstarten, og iverksette nødvendige tiltak der det er anledning for det.

Tilrettelagt skoleskyss med drosje
For tilrettelagt skoleskyss utført med drosje har Skyss/Kringom utarbeidet følgende
retningslinjer fom 27. april:
•

•
•

•

•

Det skal legges til rette for avstand mellom elevene, slik at det ikke samkjøres
mer enn to elever i vanlig drosje, med mindre det er snakk om elever fra
samme husstand. For maxitaxi/minibuss skal det legges til rette for avstand
mellom elevene.
Hyppige berørte flater rengjøres mellom hver tur.
Elevene blir oppfordret til å holde avstand til sjåføren, og utøve forsvarlig
håndhygiene. Elever som er syk eller har sykdomssymptomer skal ikke
benytte seg av skoleskyss.
Elevene må belage seg på at hentetider er cirka-tider, og at det vil kunne
forekomme forsinkelser. Elevene må også belage seg på å bli levert på
skolen/hentet på skolen tidligere/senere enn normalt.
Kun elever som har drosjeskyss på grunnlag av medisinsk behov vil få drosje
ifm opphold på SFO. Elever som har innvilget drosjeskyss på ordinært
grunnlag vil i denne perioden kun få drosje til sine ordinære start- og
sluttider. Elever som har innvilget drosjeskyss på ordinært grunnlag, og som
benytter seg av SFO i denne perioden, må fraktes/hentes av foresatte eller
skaffe skyss på annen måte. Hvis dere er usikker på om dette gjelder dere kan
skolen kontaktes.

På grunn av at vi ønsker å begrense antall elever som samkjøres i drosje, vil det
kunne bli kapasitetsutfordringer for skoleskyss utført med drosje. Dersom det er
elever som normalt har skoleskyss utført med drosje, men som ikke har behov for
drosje den første perioden fom 27. april, er det viktig at både aktuell
drosjetransportør og skoleskyss får informasjon om dette så raskt som mulig. Slik
kan vi sikre at vi har nok kapasitet til å frakte de elevene som har behov for
skoleskyss med drosje.
Tilbakemeldinger eller spørsmål
Skoleskyss kan kontaktes på skoleskyss@skyss.no (kommuner i tidligere Hordaland)
og skuleskyss@sfj.no (kommuner i tidligere Sogn og Fjordane), eller per telefon 55
55 90 70, tastevalg 2 – skoleskyss.
Skolene vil ha kontaktinformasjon til de aktuelle drosjetransportørene, for
tilbakemeldinger vedrørende skoleskyss med drosje.

