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Til foreldre/foresatte m/barn på Elvetun skole!
Kommunestyret har vedtatt reglement for skoleskyss. Ut fra
reglementet har elever i 1.-4. trinn som har mindre enn 2 km og
elever fra 5.-10 klasse som har mindre enn 4 km mellom heim og
skole ikke rett til gratis skoleskyss. Dette betyr at elever som
ikke har rett til gratis skoleskyss må søke kommunen om dette. Frist for søknad for
skoleåret 2013/14 er 15. mai 2013.
Beskrivelse
Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du
rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til
skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Kategorier
Skole og SFO



Målgruppe
Elever i grunnskole
Elever med funksjonshemning
Elever som er midlertidig skadet eller syke





Kriterier
Avstanden mellom skole og hjem må overstige



2 km for grunnskolens 1. til 4. årstrinn, dersom de kan benytte gang og sykkelvei, eller
vegstrekning med gatelys som har 50 km/t eller lavere fartsgrense.
4 km for grunnskolens 5. til 10. årstrinn

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev
i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss
uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet
eller midlertidig skadet eller syk.

Pris
Skoleskyss er gratis

I skolens handlingsplan mot mobbing, Zeroplanen, er det sagt at det hvert år skal
gjennomføres en mobbeundersøkelse. Vi bruker undersøkelsen som er i
Zeroprogrammet. Undersøkelsen gjennomføres i 3.- 10. klasse i uke 19 og 20.
Zeroplan ligger på skolens heimeside, www.elvetun.net I den står rutinene for oppfølging
av mobbesaker. Det er viktig at dersom deres barn forteller om episoder på skolen som
er mobbing, må skolen få melding om dette.
Nå er sykkelsesongen i gang, og vi på skolen har tatt opp med elevene hvor det er lov å
sykle. Snakk med ditt barn om sykkelvett, å oppfordre de til å bruke hjelm. Vi har
sykkelstativ nede ved busslommen og utenfor personalinngangen på baksida av skolen, og
der skal syklene parkeres og låses.

Vi opplever stadig at foreldre kjører fram til døra for å bringe og hente barn på SFO.
Vi ber om at dere respekterer skilting som sier: «Innkjøring forbudt».
Baksida av barneskolen er lekeområde for barneskoleelevene våre. Det skal være trygt
å ferdes der!
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