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PRINCIPER FÖR SKOLSKJUTS
I KYRKSLÄTT

Elevens skolresa ersätts när
vägen till närskolan är mer
än 5 kilometer lång eller
om den med beaktande av
elevens ålder eller andra
omständigheter är alltför
svår, ansträngande eller farlig
(lagen om grundläggande
utbildning 32 §)

Man anhåller alltid skilt
om rätt till avgiftsfri
skolskjuts eller understöd
för ledsagande på
kommunens webbplats
www.kyrkslatt.fi.

Skolskjuts ordnas i första hand genom att bevilja eleven
resekort för kollektivtrafik. Beställningstrafik, dvs. skoltaxi
eller abonnerad buss, används alltid i andra hand.
Till vårdnadshavaren kan också betalas transport- eller ledsagarbidrag. För barn i förskolan betalas alltid stöd för ledsagande.
Med skolväg avses vägen från elevens i
befolkningsregistret angivna bostad till
närskolan. För en elev i delad vårdnad ordnas den lagstadgade skolvägen alltså endast från den adress som anges i befolkningsregistret.

Skolskjuts kan ansökas
kontinuerligt!

Avgiftsfri skolskjuts kan sökas på någon av följande
grunder:
1. eleven i årskurs 1–9 inom den grundläggande utbildningen
har en skolväg till närskolan som kommunen anvisat som i
ena riktningen är längre än fem kilometer (5 km)
2. skolvägen eller en del av den är för farlig
3. skolvägen är för svår eller ansträngande

HÄLSOSKÄL
Transport eller understöd för ledsagande kan också beviljas om
skolvägen är för svår eller ansträngande för eleven.
Om man anhåller om avgiftsfri skolskjuts på grund av att skolvägen är för svår eller för ansträngande behövs ett utlåtande
av läkare eller skolpsykolog som bilaga till ansökningen.

SKOLVÄG SOM ÄR LÄNGRE ÄN FEM KILOMETER

Av utlåtandet ska framgå hurdan transport elevens hälsotillstånd förutsätter och motiveringar för varför skolskjutsen förutsätts samt om eleven behöver transport för hela skolvägen
eller en del av skolvägen och för hur lång tid.

Längden på elevens skolväg mäts med hjälp av ett webbaserat
officiellt kartbotten. Mätningen sker längs den tryggaste, kortaste fotgängardugliga och i allmänt bruk varande vägen som kan
användas året runt från hemtomtens infart på elevens officiella
hemadress till skoltomtens infart på skolans officiella adress.

Rätten till skolskjuts på basis av en läkares eller skolpsykologs
utlåtande är huvudsakligen i kraft ett läsår åt gången ifall det
inte är fråga om en förutsättning som är permanent till sin
natur. Rätt till skolskjuts som beviljats för ett läsår åt gången
måste genom ansökan förnyas varje läsår.

SKOLVÄG SOM BEDÖMTS VARA FÖR FARLIG

SKOLSKJUTS TILL NÄRSKOLAN

Som grund för bedömningen av skolvägens farlighet används
programmet Koululiitu. Uppgifterna i programmet baserar sig
på vägförvaltningens risktal och de gränsvärden som används i Koululiitu.

Elever inom den grundläggande utbildningen går huvudsakligen i sin egen närskola. Ibland förordnar kommunen också
eleven en närskola. Kommunen ansvarar för ordnandet av och
kostnader för skolskjutsar endast om eleven går i sin närskola
och ifall förutsättningarna för avgiftsfri skolskjuts uppfylls.

Ifall det händer ändringar längs skolvägen, vilka ändrar skolvägens karaktär, kan det innebära ändringar för skolskjutsformen eller resan för vilken skjuts ansökts. T.ex. byggande
av övergångsställen eller gång-och cykelvägar, ändringar i
kollektivtrafikens rutter eller tidtabeller eller andra åtgärder
som gäller skolvägens säkerhet, kan ändra förutsättningarna
för avgiftsfri skolskjuts.

Om barnet går i en annan skola än sin närskola på basis av
vårdnadshavarens ansökan ska vårdnadshavaren alltid själv
betala för och ordna barnets transporter.
Ytterligare information om närskolan och anvisande av närskola:
www.kyrkslatt.fi.

HAR DU NYSS FLYTTAT TILL KYRKSLÄTT?
Man kan ansöka om avgiftsfri skolskjuts mitt i
skolåret.
Skjuts ordnas senast två veckor efter att ansökan
inkommit till kommunen ifall förutsättningarna för
beviljande av skolskjuts uppfylls.

TILLFÄLLIG AVGIFTSFRI SKOLSKJUTS

NÄR ERSÄTTS SKOLRESAN INTE?

Tillfällig avgiftsfri skolskjuts kan ordnas för en elev till exempel
till följd av sjukdom eller olycksfall. Skjuts beviljas endast på
basis av läkarintyg.

Skolskjutsar ordnas inte och ersätts inte för
en elev

Vårdnadshavaren ska i första hand meddela bildnings- och
fritidstjänsternas skolskjutsar om det tillfälliga behovet av
skolskjuts, tfn 040 1269 192.
Man strävar efter att ordna skolskjutsen senast inom tre
dygn från att meddelandet om behovet samt läkarintyget har
inkommit till kommunen.

som går i en annan skola än sin närskola
som studerar i en inriktad klass (virtualklass
och matematisk- naturvetenskapliga (LUMA)
ämnen) och skolan i fråga inte är en skola
som anses vara elevens egen närskola

Om eleven mitt i läsåret flyttar bort från orten eller till
ett annat område i Kyrkslätt och vill fortsätta i sin gamla
skola läsåret till slut, ordnar kommunen inte skolskjuts och
ersätter inte heller kostnader som förorsakas av skolresan.

för läkar- eller terapibesök

Elevens egen hemkommun beslutar om stöd för
skolresor för elev från annan ort.

för besök hos kompis

för morgon- och eftermiddagsverksamhet

för tillfälligt boende

UNDERSTÖD FÖR LEDSAGANDE
Skolskjuts för barn i förskoleundervisning ordnas genom
att betala vårdnadshavaren understöd för ledsagande.
Barn i förskoleålder som färdas och rör sig i trafiken gör det
alltid på vårdnadshavarens ansvar och ledsagade av vårdnadshavaren eller av vårdnadshavaren befullmäktigad vuxen.
För ett barn i förskoleundervisning ordnas transporten som
beställningstransport endast i undantagsfall på basis av läkares eller annan yrkesperson inom hälsovårdens utlåtande och
endast för den tid då vårdnadshavaren har ett verkligt hinder för att själv transportera eller ledsaga barnet. Med andra
ord skrivs utlåtandet alltid för vårdnadshavaren och inte för
barnet. Ur utlåtandet ska tydligt framkomma varför beställningstransport förutsätts och varför barnet inte kan röra sig
med vårdnadshavaren eller med en vuxen ledsagare som befullmäktigas av vårdnadshavaren.
Till exempel vårdnadshavarens förhinder på grund av arbete,
studier eller skötsel av andra barn i hemmet är inte tillräckliga
och verkliga grunder för beviljande av understöd för ledsagande.
Understöd för ledsagande betalas på basis av en skild
ansökan två gånger i året. Beloppet som ersätts är priset för en månadsbiljett för en vuxen enligt prislistan för
Kyrkslätts kommuns interna kollektivtrafik (HRT).

OCKSÅ VÅRDNADSHAVAREN TILL EN
ELEV INOM DEN GRUNDLÄGGANDE
UTBILDNINGEN KAN ANSÖKA OM
UNDERSTÖD FÖR LEDSAGANDE
Om eleven inom den grundläggande utbildningen är berättigad till avgiftsfri skolskjuts,
men vårdnadshavaren själv vill ordna elevens
transport, kan hen ansöka om understöd för
ledsagande.

SKOLRESORNAS SÄKERHET
OCH SPELREGLER
Barnets säkerhet ökar då man tränar skolresan tillsammans.
Det är också skäl att minnas attbarn ets förmåga att röra sig
tryggt i trafiken utvecklas stegvis i och med erfarenhet.
Det är bra att tillsammans med barnet utöver skolvägen också
gå igenom hur man rör sig i närmiljön och avtala om gemensamma spelregler för var det är tryggt att röra sig. De vuxna
fungerar alltid med sitt eget beteende i trafiken och sin användning av säkerhetsanordningar som modell för barnen.
Dessutom är det bra att tillsammans med barnet gå igenom
hur det rör sig med kompisarna. I trafiken ska man alltid agera med eftertanke, även om kompisarna uppmuntrar till något
annat. Det är också bra att diskutera hur man använder mobiltelefonen i trafiken.
Det är viktigt att innan skolan börjar lära barnet grunderna till
hur man rör sig i trafiken. Det kan även vara bra att repetera
detta nu och då också med de äldre barnen.
Det är på vårdnadshavarens ansvar att handleda barnet i:
skolvägsrutten (i lugn och ro och i god tid)
användning av tidtabeller och hur man rör sig i trafiken
trafikregler och vikten av att följa dem

TRYGGT TILL FOTS
skyddsvägen är i första hand det ställe där man korsar
vägen
om det inte finns någon skyddsväg, ska man tillsammans
med föräldrarna komma överens om var under skolvägen
man ska gå över vägen (platsen ska ha god sikt åt båda
hållen, också så att bilisten ser barnet)
innan man går över skyddsvägen eller vägen ska man
alltid titta åt båda hållen.

VAR UPPMÄRKSAM
I TRAFIKEN

VARDAGSMOTIONENS BETYDELSE

Med hjälp av vardagsmotion är det lätt att ha en
aktiv livsstil och främja sin hälsa. Motionen under
skolvägen och annan daglig motion ökar den totala
motionsmängden och är därför viktiga med tanke på
hälsan och konditionen. Redan en halv timme daglig
promenad eller cykling bidrar till att upprätthålla
konditionen. Motionsvanor som man lärt sig som barn
följer ofta med när man blir vuxen!

Rekommenderad fysisk aktivitet för barn i åldern 7–18 år:
Rör dig minst 1–2 timmar om dagen på ett mångsidigt
sätt som är lämpligt för åldern. Undvik att sitta över två
timmar i sträck.
Vardagsmotion är allt man rör på sig under dagen!
Källor:

www.tervekoululainen.fi/sv
www.ukkinstituutti.fi

DU KAN SAMLA DAGENS
MOTIONSDOS T.EX. PÅ
FÖLJANDE SÄTT

rör på dig under
skolvägarna:
promenera, cykla,
åk skateboard
eller rullskridskor

skolgymnastiken

motion under
rasten:
bollspel,
löpningsspel,
promenader,
hoppning

ledd
fritidsmotion:
idrottsklubbar
och -föreningar

motion på egen
hand på fritiden:
ensam,
med kompisar
eller familjen

vardags- och
nyttomotion på fritiden:
promenader och
cykling till hobbyerna,
användning av
trappor istället för
hiss och rulltrappor,
hushållsarbete,
trädgårdsarbete
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