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Om detta dokument 
Detta dokument utgör bilaga till trafikeringsavtal mellan Leif-Åkes Buss och Fredsbergs 

Friskola. Dokumentet beskriver hur eventuella incidenter med skolskjutselever ska hanteras.  

Syftet med rutinerna är att skapa en god och säker miljö i bussen samt ha en tydlig hantering 

om störningar uppstår. Trafikbolaget och skolan skall alltid ha en nära och ömsesidig dialog 

om och när eventuella problem uppstår. 

Regler och rutinbeskrivning 
Följande krav ska ställas på de elever som medföljer skolskjutsen:  

• Skolskjutselev skall använda säkerhetsbälte under hela resan, det är alltså inte tillåtet 

att byta plats under färd. 

• Alla ska uppträda hövligt mot andra medpassagerare och mot chauffören samt inte 

vara högljudda. 

• Mobiltelefoner får användas för att lyssna på musik el liknande. Telefonens ljudvolym 

ska vara på en låg nivå för att inte störa andra alternativ använda hörlurar. 

Fotografering på bussen är inte tillåten. 

• För den händelse att eleven brister i ovanstående och inte hörsammar tillsägelse av 

chauffören har chauffören rätt och möjlighet att stanna bussen och kontakta skolan. 

Skolan i sin tur kontaktar elevens föräldrar som får komma och hämta eleven vid 

bussen innan den åker vidare. 

• Både Trafikbolaget och Fredsbergs Friskola är medvetna om och beredda på att ta den 

försening som sådan åtgärd kommer att medföra för de övriga medföljande eleverna.  

• Elev som på detta sätt blivit hämtad av sina föräldrar blir avstängd från skolskjutsen 

under en tidsperiod som avgörs från fall till fall av skolan och får därefter möjlighet att 

åka med på prov igen. 

• Brister skolskjutselev i något av ovanstående avseenden vid upprepade tillfällen, även 

om det inte går så långt som till hämtning av eleven, kan eleven komma stängas av 

från skolskjutsen. Chauffören lyfter frågan med skolan. Skolan tar i sin tur en dialog 

med eleven och elevens föräldrar och gör dessa uppmärksamma på att skolskjutsen för 

eleven kan komma att dras in om inte situationen förbättras. Trafikbolaget och skolan 

fattar i samråd beslut om eventuell avstängning.  

 

Ovanstående regler ska meddelas de föräldrar och elever som önskar utnyttja Fredsbergs 

skolskjuts.  
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