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INFORMATION OM DEN SVÅRA KONSTEN ATT ÅKA 
S K O L S K J U T S 

 

Alla bussar är bältesutrustade. För barnens säkerhet ska säkerhetsbältena alltid 
användas. Det händer tyvärr ändå att elever ”glömmer”, trots att vi chaufförer 
påminner om att använda bältena. Vi behöver samarbeta med er där hemma så 

att vi får alla att använda sina bälten.  
 

När eleven går på bussen: 
 hälsar vi,  
 eleven torkar av fötterna på ”torkmatta”, 

 placerar väska el. ryggsäck under sätet,  
 tar på säkerhetsbältet.  

 
Under morgonturerna håller vi en lägre profil, inget gap, tjo och tjim. 
 

Vid sjukdom eller dylikt är vi tacksamma om ni meddelar (telefon eller SMS) oss 
att inte eleven ska med. För elever som åker oregelbundet är vi tacksamma att 

få ett schema. 
Om kompis vill följa med skolskjutselev hem måste ni först ring kontoret för att 
försäkra er om att det finns plats i bussen. 

 
Chaufförerna gör sitt bästa för att det ska vara en bra stämning på bussen. Vi 

försöker motverka att barnen retas och att inte ”fula” ord och dylikt används. 
Men det är svårt att se och uppmärksamma allt som händer i bussarna.  

Skulle något barn känna sig utsatt eller otrygg på något sätt, i samband med 
skolskjutsarna, är vi tacksamma om Ni hör av er. 
 

Tänk på att alltid vara i tid på upphämtningsplatsen.  
En minut per elev är snart 15 minuter. Elev väntar på bussen - inte tvärt om. 

 
När den mörka årstiden kommer är det viktigt att barnen har reflexer för att 
synas i mörkret. Melleruds kommun delat ur reflexvästar, ni kan hämta dessa på 

medborgarkontoret. 
 

Kvarglömda saker kan avhämtas vid garaget (g:a Sågverket i Bäckefors, efter 
skolan, mot fotbollsplan). Vi lägger i plastsäckar, förvarar någon månad, sedan 
går det till klädinsamlingen. Kom gärna och titta, det kommer in rätt mycket. 

 
Frågor, synpunkter och idéer om skolskjutsarna mottages tacksamt. 
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Taxi Dalsland Buss AB 

 

mailto:info@taxidalsland.se

