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Skolekørsel med bus i perioder med sne/glatføre - vinteren 2012/2013.
Det er lang tid siden, det var vinter, men vi kan sikkert alle huske, hvordan det så ud for to og tre år
siden og hvor svært det kunne være at færdes på vejene.
Om vi den kommende vinter får lige så megen sne vides ikke, men for at være på forkant, følger her
information om hvorledes elevtransporten med bus til og fra skole vil foregå på dage med sne/glatføre:
Transport til skolen
Når en rute eller delstrækning konstateres ufarbar med bus, vil det fremgå af Sydtrafiks hjemmeside www.sydtrafik.dk. Ændringer i buskørslen kan ses på hjemmesiden senest kl. 7.30. Der kan forekomme
tidspunkter, hvor farbarheden hurtigt ændrer sig, så en fuldstændig opdatering af den aktuelle situation
ikke kan forventes.
Mange elevers busrejse begynder inden information om køreplanændringer er tilgængelige på hjemmesiden. Aftal i hjemmet hvad der skal ske, hvis bussen enten slet ikke kommer eller først kommer med
forsinkelse. Mindre børn bør ikke sendes ud til en bus i snevejr og kulde uden at forældrene har vished
for at bussen kører.
I situationer hvor bussen ikke kan køre ruteforløbet igennem til skolen, køres der ”baglæns” med de
elever, der allerede er steget på bussen. Der skal i hjemmet laves aftale om hvorledes eleven skal forholde sig ved hjemkomst.
Transport fra skolen
Hvis der er udsigt til at veje bliver ufarbare med bus, kan det ske at vognmanden afhenter eleverne
tidligere på skolen end det står anført i køreplanen. Vognmanden kontakter skolen forinden. Det er
forældrenes ansvar at sikre aftaler i hjemmet om hvorledes deres barn skal forholde sig, hvis det
kommer hjem tidligere end normalt.
Skulle det ske, at det ikke er muligt for bussen at afhente elever til hjemtransport, betragtes det som
force majeure og det er forældrenes eget ansvar at få hentet deres barn/børn.
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