Retningslinjer for kørsel med Agersted Friskoles busser

Der er to hovedformål med indkøbet af busserne i Agersted Friskole.
Det første formål er, at sikre børn og personale de bedste forudsætninger for at få en
spændende og faglig udfordrende hverdag. Skolen kommer ud i lokalsamfundet og den
skønne natur i Nordjylland. De mange oplevelser og erfaringer, som det giver, kommer
tilbage til skolen i form af praktisk viden omkring hvordan verden hænger sammen omkring
friskolen.
Det andet hovedformål er at sikre tilstrømningen af elever til Agersted Friskole i de
kommende år. Uden busserne ville tilstrømningen af elever til friskolen være mindre.
Busserne giver forældre i et stort opland omkring Agersted muligheden for at tilbyde deres
børn en skole, som har fokus på faglig og social trivsel, korte skoledage og en fantastisk
SFO. Tilstrømning af børnene har friskolen glæde af og behov for, for at Agersted Friskole
også i fremtiden kan være en økonomisk bæredygtig skole.
Agersted Friskole er en skole i rivende udvikling og det betyder at busruterne til tider
ændres for at tilgodese de elever som løbende tilmeldes. Retningslinjerne er under
udvikling og skal ses som et arbejdsdokument, der kan revideres, når det skønnes
relevant af bestyrelsen på Agersted Friskole. Bestyrelsen vil fremadrettet bestræbe sig på
at evt. ændringer kommer til at ske med godt varsel med virkning fra sommerferie,
efterårsferien, juleferien og påskeferien.
For at morgenkørslen med busserne bliver en god oplevelse for børnene har bestyrelsen
på Agersted Friskole vedtaget følgende principper:

1. Principper for buskørsel
• Chaufføren skal være imødekommende, venlig, overholde færdselsreglerne,
og køre hensynsfuldt.
•

Børnene starter med at gå i skole, når de stiger ind i bussen. Børnene følger
de regler og informationer buschaufføren giver, herunder at sidde fastspændt
når bussen kører. I vinterhalvåret skal børnene på landet have refleks på og
stå med en lygte når de hentes om morgenen.

•

Ruteplanen lægges efter, at bussen ankommer til skolen 5 min før ringetid.

•

Det tilstræbes at morgenruten er så kort som muligt fra barnet stiger på
bussen til det ankommer til skolen.

•

Der lægges 3 hovedruter til morgenbusserne. Ruterne lægges efter at
tilgodese de afstandskriterier bestyrelsen har vedtaget. Ruterne lægges
også efter, at flest mulige børn får et godt transporttilbud. Ruterne kan i
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mindre grad ændres, hvis det ikke ændrer på tidsplanen. Det er
skolebestyrelsen der lægger ruterne.
•

Folkeskolelovens paragraf 26 har retningslinjer for hvornår et skolebarn er
kørselsberettiget til en skolebus. De kriterier har bestyrelsen valgt at følge for
at tilgodese at især mindre børn som bor længere væk fra friskolen sikres et
kørselstilbud til skole om morgenen. Kriterierne for at være kørselsberettiget
er følgende: Børnehaveklasse til og med 3.klasse - mere end 2,5 km til
skolen. 4.klasse til og med 6.klasse - mere end 6,0 km til skolen. 7.klasse til
og med 9.klasse - mere end 7,0 km til skolen.

•

Alle skolesøgende børn til friskolen er velkommen til at tilmelde sig
busordningen, hvis de ønsker at stige på en af hovedruterne til skolen.

•

Hjemkørslen om eftermiddagen: Buschaufførerne har lister, hvor alle de børn
som skal køres hjem på et givent tidspunkt står på. Det er børnenes ansvar
at holde øje med hvornår busserne kører, når de har fået fri fra skole.
Buschaufføren ringer, ca. 5 - 6 min efter at timen er slut, med skoleklokken to
gange og derefter kører bussen.

•

Legeaftaler: En kammerat er velkommen til at køre med det tilmeldte barn
hjem, hvis der er plads i bussen. En legeaftale skal laves senest i frikvarter
før sidste time, så chaufførerne ikke skal vente på at der ringes til forældre.
Børnene må gerne låne en telefon på kontoret eller lærerværelset.

•

I tilfælde af nedbrud og bussen ikke kan køre og dit barn derfor ikke er blevet
hentet, skal du som forældre gå ind og se på forældreintra. Her vil der stå
hvilken plan er der iværksat for at få dit barn kørt til friskolen. Barnet kan altid
blive hentet af en af de andre busser, når de er færdige med deres rute.

I skoleåret 2017/18 koster det 70 kr i måneden at være tilmeldt busordningen. Du tilmelder
dit barn til busordningen på kontoret. Kasserer Anna-Grethe med mobilnr 25157225 står
for opkrævningen. Anna-Grethe trækker det månedlige beløb sammen med betalingen til
skole og/eller SFO/klub tilbud.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsen omkring retningslinjerne for
buskørsel med Agersted Friskoles busser, så ring/skriv til Grete R. Kristensen på mobilnr.
29936136 eller skriv på mailadresse: gretekristensen@hotmail.com.
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