Dagbehandlingstilbuddet Søbæk Skole Aps.
Søbæksparken 10 4450 Jyderup
Tlf. 59 24 83 00 – 51 21 30 50

Dato. 02.08.17
RETNINGLINIER FOR ELEVER DER BENYTTER SØBÆK SKOLEBUS ORDNING.
Søbæk Skole tilbyder som supplement til vores skoletilbud at hente og bringe
intransportable elever på bestemte ruter.
Hvis eleven er visiteret til
skolebusordningen henter og bringer vi elever på alle planlagte skoledage jfr. års
kalenderen. Børnene hentes enten på adressen eller på aftalt opsamlingssted.
Udgiften til befordring opkræves med mindre andet er aftalt via henvisende
kommune. Vi henter og bringer dagligt omtrent 65 børn dagligt, hvorfor det kræver
en vis logistik at tilrettelægge de enkelte ruter, så de er fleksible. Da en del af vore
børn bor mange km fra skolen, vil de første børn blive hentet tidligt.
For skolebusordningen gælder nogle retningslinjer, som både forældre, Opholdssted,
børnene samt henvisende kommune skal være bekendt og indforstået med.
Heraf følger:
✓ At oplysninger om sygdom og fravær eller andre ændringer, alene kan ske til
skolens kontor 59248300 – (til nød kan man dagen i forvejen maile på både
Annette Sandholdt og Lenes mail: sandholdt@soebaek.dk – lene@soebaek.dk, da
de møder på skift om morgenen). Beskeder kan ikke formidles via klassen eller
andre.
✓ At Skolebusordningen dækker kørsel på almindelige skoledage jfr. årsplanen. Der
køres til skolestart om morgenen og om eftermiddag ved skolens ophør.
Skolen påtager sig ikke at etablere kørselsordninger derudover.
✓ At elever skal være fuldt køreklar til den angivne tid, så ikke bussen forsinkes
unødigt, at skolen derfor ikke påtager sig ansvaret for de elever, der ikke er mødt
til tiden.
✓ At skolebussen kører, så det passer med skoledagens start og ophør.
Eleven skal derfor være til stede ift. køreplan.
✓ At busserne kører præcist + / - 5 minutter alt efter forholdene.
✓ At dersom skolebussen er meget forsinket, vil vi så vidt muligt kontakte hjemmet.
Dette kan skyldes sygdom eller mekaniske eller trafikale forhold.
✓ At skolebus ruten løbende i skoleåret kan blive omlagt grundet ændret
elevgrundlag.
✓ At eleverne, for at være med i skolebusordningen, skal være visiteret til transport
ordningen.
✓ At eleven af chaufføren KUN må hentes og bringes på hjemadressen, med mindre
der er lavet klare aftaler med skolens kontor. Der må ikke laves særskilte aftaler
med chauffør.
✓ At ansatte chauffører der kører er pålagt at overholde færdselsloven.
At ansatte chauffører har skærpet opmærksomhed på det ansvar, som er
forbundet med at have ansvaret for andres børn.
✓ At chaufføren suverænt prioriterer og bestemmer børnenes placering i bussen.
✓ At busserne kører efter en særlig tilrettelagt plan og ændringer kan derfor
påregnes i løbet af skoleåret.
✓ At busruten akut kan blive omlagt ved chaufførens forfald pga. sygdom og
lignende. Skolen sikrer vikar, men der må påregnes forsinkelser. Ved store
forsinkelser vil vi så vidt muligt kontakte hjemmet og orientere.
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✓ At Søbæk skole ikke påtager sig ansvar for elevens
ejendele, glemte sager i bussen.
✓ Sygdom eller fravær:
Forældre (Ikke barnet) skal hurtigt og senest ½ time før afhentning kontakte
skolens kontor på 59 24 83 00, dersom eleven af en årsag ikke skal med
bussen. Til skolen skal oplyses hvornår eleven skal med igen. Det betyder, at
hjemmet skal raskmelde eleven for at sikre, at vi henter barnet igen. Andre
aftaler aftales med kontoret. Skolen forbeholder sig ret til at suspendere
skolebusordning eller foretage aftaler på andre præmisser, dersom vi kører
mange forgæves ture flere gange.
✓ Vejret & Trafikale forhold.
Der kan være vejr- eller trafikale forhold som gør, at bussen er forsinket eller
en sjælden gang helt aflyses. Ved vintervarsel om aflysning skal man lytte til
DR P4 SJL på 97,5 eller 92,3 for oplysning om evt. lukning af skolen.
Almindeligvis er skolen åben for de elever, der selv møder frem, men vi påtager
os ikke at køre skolebus, dersom det er uforsvarligt / umuligt.
Skolen etablerer telefonkæde, dersom det vil blive tilfældet.
✓ Opførsel / Adfærd.
Skolebusser bliver kørt af chauffører, der er ansat til at køre bus. Disse kan
derfor kun i begrænset omfang adfærdskorrigere børn og unge.
Skolebusordningen er således ikke en
” pædagogisk foranstaltning ” og Chaufføren skal altid have fokus på kørsel og
sikkerhed. Chaufførens anvisninger skal altid følges. Det er Chaufføren som
vurderer, hvor i bussen eleven skal placeres.
✓ Eksklusion:
Dersom en elevs opførsel / adfærd er på en sådan måde, at sikkerheden
bringes i fare eller hvis elevens ophold i fællesskabet er uforsvarligt, kan en
chauffør i yderste konsekvens træffe beslutning om ikke at køre videre med
pågældende elev. I disse tilfælde skal chaufføren straks orientere ledelsen som
kontakter hjemmet og sammen med dem sikrer den videre hjemtransport. Det
er ledelsen, som med chaufføren tager beslutning om udelukkelse helt eller
delvist fra skolens kørselsordning. Ledelsen samarbejder herefter med hjemmet
eller opholdssted i forhold til den videre alternative transportordning. Det
indskærpes, at det er et fælles ansvar, at sikre barnets videre transportordning.
For en god ordens skyld vil ingen elever blive efterladt uden forsvarligt opsyn.
Hjemmet vil og skal altid underrettes om forhold, der påvirker barnets
kørselsordning. Skolebusordning er som sagt et tilbud fra Søbæk Skole. Dersom
et barn varigt eller periodisk har en adfærd som er uforsvarlig, forbeholder
skolen sig ret til at udelukke barnet fra skolebusordning.

✓ Ordensregler / Hærværk:
Elever skal sidde på sit tildelte sæde fastspændt med sikkerhedssele. Der må
ikke spises, drikkes eller ryges i bussen / køretøjet. Der må derudover ikke
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henkastes eller efterlades affald. Hærværk er selvsagt
ikke tilladt og skal erstattes.

✓ Skolens ansvar:
Det præciseres, at skolebusordning for Søbæk skole er en tilkøbsydelse og at
skolen ikke har ansvaret dersom der skal findes alternativer til elevens
transport.
Har du spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig på 51213050.

Med venlig hilsen

Erik Filthuth
Adm. Leder
Søbæk Skole
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