
 
 

Skolskjutspolicy  
Det utgår inte något särskilt bidrag från stat eller kommun för skolskjuts. Trots det vill 
Gottne byskola i möjligaste mån erbjuda denna service. Här följer en rad punkter som gäller 
för skolskjutsen.   
 

• Du som önskar skolskjuts för ditt/dina barn anmäler detta i samband med ansökan 
till skolan. Chauffören förser dig med körschema innan läsåret börjar. Om du önskar 
skolskjuts under pågående läsår tar du kontakt med chauffören så får du besked om 
möjlighet till skolskjuts.  
 

• Skolskjuts erbjuds barn som bor i Gottnebygden.  
 

• Skolskjuts gäller i samband med skoldagens början och slut.   
 

• Det är ett rullande körtidsschema för en termin i taget, för att det ska bli så rättvist 
som möjligt när det gäller åktiderna.   
 

• Meddela alltid både skolan och chauffören vid sjukdom eller annan frånvaro. 
Meddela också chauffören när barnet är friskt och ska åka taxi som vanligt igen. 
Meddela även chauffören vid annan förändring t. ex när du skjutsar/hämtar själv eller 
när barnet ska till en kompis efter skolan.  
 

• Alla förändringar av skolskjuts meddelas på sms (eller telefonsamtal) till taximobilen, 
tel. 076-779 20 06.  
 

• Det finns ett antal bilkuddar i taxin. Säg till chauffören om du önskar att ditt barn 
använder bilkudde vid skolskjuts.  

• Om det finns plats i taxin så går det bra att åka hem till en kompis som har skolskjuts. 
Se bara till att fråga chauffören i förväg! 
 

• Skolskjuts erbjuds efter läxhjälpen för ”elever med skolskjuts”. Kom ihåg att meddela 
taxichauffören om eleven behöver skjuts hem efter läxhjälpen!  
 

• Om vägen eller infarten till ert hus inte är körbar, dvs inte plogad/skottad eller för hal 
och isig så måste ni meddela chauffören det i förväg. I samband med att ni lämnar 
meddelandet gör ni också upp med chauffören hur skolskjutsen ska gå till t. ex om ni 
väljer en annan hämt- eller avlämningsplats eller om ni skjutsar barnet själv. 

 
  
 


