Riktlinjer för elevresor med kollektivtrafiken
till och från Himlaskolan vintertid, 2011-2012
Skolskjuts i kollektivtrafiken
I Ale kommun åker de allra flesta skolskjutsberättigade elever till och från skolan med bussar
i den ordinarie kollektivtrafiken. Fördelen med ett kollektivtrafiknät är att det försöker täcka
så stor del av allmänhetens behov av persontransporter som möjligt, medan nackdelen är att
det inte är skräddarsytt för bara elevers och skolors behov. Ändå försöker man i Ale kommun
att lägga tidtabellerna så att de under vissa tider på dagen främst är anpassade för skolorna.

Vägnätet och vinterväghållningen
En del vägar utanför tätorterna har ganska låg standard och inte sällan grusbeläggningar och
trånga passager med mötesplatser med tanke på att de ofta trafikeras av stora bussar. Enligt
Trafikverkets mätningar är de inte heller tillräckligt trafikerade för att prioriteras i vinterväghållningen, vilket av naturliga skäl innebär svårigheter för busstrafiken i svårt vinterväglag.
Med risk för avåkningar och olyckor tvingades Nobina vintern 2011 att ställa in ett antal bussturer, främst på linjerna 406 och 408. På grund av de rådande omständigheterna och det svåra
vinterväglaget fanns ingen möjlighet för kommunen att sätta in alternativa transportmedel för
bussarna på dessa sträckor.

Inställda bussturer
Det är inte osannolikt att också följande vintrar kommer att innebära inställda bussturer på
främst linjerna 406 och 408. För att tydliggöra vad som gäller vid dessa tillfällen, har bussbolaget Nobina i Ale, Ale kommuns miljöplanerare och kommunens skolskjutsansvariga i
samarbete med Himlaskolan tagit fram dessa riktlinjer för hur man skall hantera situationer
där eleverna inte kommer hem eller till skolan med en planerad busstur.
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Vad händer när en buss är inställd på morgonen?
När bussoperatören Nobina måste ställa in bussturer på morgonen, meddelas detta samtliga
skolassistenter och rektorer i Ale kommun via epost. Nobina meddelar även lokalradion och
Västtrafik, varefter den senare publicerar informationen på sin hemsida. Skolassistenten på
Himlaskolan lägger ut informationen på Aleporten.

Elever som står vid en busshållplats och inte kommer med bussen till skolan får gå hem igen.
Om vårdnadshavarna därefter inte har möjlighet att transportera sina barn till skolan, anmäls
frånvaron till skolan på samma sätt som vid t.ex. sjukdom. Om en buss i linjetrafik inte har
kommit inom 30 minuter är den inställd.

Vårdnadshavare som kör sina barn till skolan på morgonen får även räkna med att hämta sina
barn på eftermiddagen.

Vad händer när en buss ställs in under skoldagen?
När Nobina måste ställa in en busstur någon gång under skoldagen, meddelar man detta på
liknande sätt som ovan till samtliga skolassistenter och rektorer i Ale kommun via epost. Nobina meddelar även lokalradion och Västtrafik, varefter den senare publicerar informationen
på sin hemsida. Skolassistenten på Himlaskolan lägger ut informationen på Aleporten.

Skolan informerar vårdnadshavarna om att bussen är inställd och erbjuder de yngre eleverna
att vara kvar på Fritids till dess att vårdnadshavarna kan hämta dem (dock ej längre än Fritids
ordinarie öppettider). Under tiden de yngre eleverna är på Fritids, ringer skolan till vårdnadshavarna och informerar. De äldre eleverna får på motsvarande sätt låna telefonen på skolans
expedition för att ringa hem och de är välkomna att uppehålla sig i elevcaféet under tiden.
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Vad händer om en buss inte kan köra hela vägen
hem från skolan?
Om busschauffören bedömer, att det är omöjligt att fortsätta på grund av vägförhållandena,
andra trafikhinder eller risk för olycka, kör denne tillbaka till utgångshållplatsen med eleverna. Om chauffören vet på förhand, att hela resan inte kan fullbordas, meddelar denne eleverna
detta innan resan startar. På samma sätt som ovan, får de yngre eleverna lov att stanna på Fritids till dess att vårdnadshavarna kan hämta dem (dock inte längre än Fritids ordinarie öppettider). Under tiden de yngre eleverna är på Fritids, ringer skolan till vårdnadshavarna och informerar. De äldre eleverna erbjuds att låna telefonen på expeditionen för att ringa hem och
de är välkomna att uppehålla sig i elevcaféet under tiden.

Om bussen hamnar i diket, råkar ut för annan mindre olycka eller blir stående på vägen på
grund av snöförhållandena, ansvarar Nobina för att passagerarna på annat sätt kommer fram
till sina avstigningshållplatser eller tillbaka till sina påstigningshållplatser.

Vad gör Himlaskolan vid utebliven undervisning?
Himlaskolan erbjuder eleverna i årskurs 1−5 att arbeta med skolarbete på ordinarie fritidstid.
För de äldre eleverna erbjuder skolan läxläsning en dag i veckan fram till kl. 17:00, där de i
samråd med sina mentorer bestämmer vad de skall arbeta med. Lärarna och de drabbade eleverna kan också kommunicera med varandra via epost.

Alafors den 14 november 2011
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