Bildningsnämnden 4.4.2011 bilaga § 15/1

PRINCIPER FÖR SKOLSKJUTSAR I KIMITOÖNS KOMMUN
Bildningsnämnden i Kimitoöns kommun har 4.4.2011 § 15 fastställt följande grundprinciper
för skolskjutsarna inom förskolan och den grundläggande utbildningen.

ALLMÄNNA PRINCIPER
Lagen om grundläggande utbildning 32 § definierar villkoren för beviljande
av skolskjuts:
”En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har
längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri transport. En elev i
förskoleundervisning som har längre än fem kilometer från hemmet till
förskoleundervisningen eller från sådan dagvård som avses i lagen om
barndagvård till förskoleundervisningen har rätt till fri transport hemifrån direkt
till förskoleundervisningen eller från dagvården till förskoleundervisningen och
från förskoleundervisningen hem eller till dagvården. En elev i grundläggande
utbildning, påbyggnadsundervisning eller förskoleundervisning har rätt till fri
transport också när den väg som avses ovan med beaktande av hans eller
hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår, ansträngande eller
farlig. Ett alternativ till fri transport är ett tillräckligt understöd för transport eller
ledsagande.”

Fri skolskjuts på Kimitoön beviljas elever i förskolan och elever i
klass 1–2 då skolvägen är över 3 km och elever i klass 3–9 då
skolvägen är över 5 km.
Rätt till skolskjuts gäller från hemmet till skolan och från skolan hem. Skjuts
organiseras inte till eller från dagvård.
Med hemmet avses den adress där eleven är mantalsskriven.
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Rätt till skolskjuts betyder inte transport från hemtrappan till skolan. Eleven
förutsätts gå till närmaste busshållplats eller till närmaste uppsamlingsplats,
dock högst 3 km för elever på årskurs 1–2 och högst 5 km för elever på
årskurs 3–9. För elever i förskolan som åker skoltaxi ordnas i mån av
möjlighet skjuts ända från hemanslutningen1 till förskolan och tillbaka.
För en elev som skrivs in i en annan skola än sin närskola ordnar
kommunen inte skolskjuts.
En elev som inte är berättigad till skolskjuts, kan mot ersättning åka med i
taxin eller bussen om det finns ledig plats. Biljetter för köptrafik finns att
köpa i kommunen servicerådgivningar och för linjetrafikbussarna i
Matkahuolto.
Som grund för planeringen av skolskjutsarna används Koululiituprogrammets kartor, som har utvecklats för att bedöma skolvägarnas
säkerhet: http://maps.ramboll.fi/mapguide2009/koululiitu2010/ och
trafiksäkerhetsplanen för region Åboland, Vägförvaltningen 2009:
http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2010/Documents/VarsinaisSuomen%20ELY/NETTI_Turunmaanseudunliitu_suomi.pdf.

SKOLVÄGENS LÄNGD
När skolvägens längd mäts beaktas sträckan hemanslutningen –
skolporten, och som skolväg definieras den kortaste trygga användbara
leden.
Skolskjutsarbetsgruppen mäter upp skolvägens längd vid gränsfall.

ORGANISERING AV SKOLSKJUTSARNA
Skolskjutsarna organiseras så att de följer de kortaste möjliga rutterna och
utnyttjar förmånligaste möjliga fortskaffningsmedel.
Eleverna hämtas i regel från den busshållplats eller uppsamlingsplats som
är närmast hemmet, också när det gäller taxitransporter. Chauffören har
rätt att avgöra var på- och avstigning sker med hänseende till elevens
trygghet, trafiksäkerhet och tidtabell.
I en skoltaxi åker alla de elever med som kan transporteras på rutten; både
svensk- och finskspråkiga elever, små och stora elever till olika skolor.
Skolskjutsrutterna och -tiderna kan ändra under skolåret.
1

Med hemanslutning avses platsen där vägen på egen gård ansluter sig till allmän eller privat bilväg.
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SÄRSKILDA SKJUTSOMRÅDEN
Bildningsnämnden har beslutat att man i följande fall mot ansökan kan
bevilja elever i förskolan och klass 1–6 skjutsrätt p.g.a. farlig väg, trots att
skolvägens längd är under 3 eller 5 km:
Åbovägen, väg 181 – Pjånkis förskola, Amosparkens skola, Kemiösaaren
keskuskoulu
Elever som bor norr om Forsvägens vägskäl.
Bjärnåvägen, väg 183 – Pjånkis förskola, Amosparkens skola,
Kemiösaaren keskuskoulu
Elever som bor öster om Rekuvägens vägskäl (mot Bjärnå).
Dragsfjärdsvägen, väg 183 – Pjånkis förskola, Amosparkens skola,
Kemiösaaren keskuskoulu
Elever som bor sydväst om Dragsfjärdsvägen 320 (mot Dalsbruk).
Dragsfjärdsvägen, väg 183 – Furubo förskola
Elever som bor söder om Labbnäsvägen vägskäl.
Dragsfjärdsvägen, väg 183 – Hulta förskola, Dalsbruks skola,
Taalintehtaan koulu
Elever som bor norr om norra infarten till Dalsvägens vägskäl.
En fritt formulerad, skriftlig ansökan om skjutsrätt till de ovan nämnda
sträckorna skickas till bildningskansliet, Vretavägen 19, 25700 Kimito eller
till nina.cygnel@kimitoon.fi. Ansökan görs en gång per elev och lämnas in
före den 15 april det året då skolgången inleds.

TILLÄGGSUPPGIFTER
Skjutsprogrammet finns på kommunens hemsida: www.kimitoon.fi/bildning.
För de dagliga skjutsarrangemangen ansvarar skolans rektor.
I övriga ärenden kan man kontakta bildningskansliet:
byråsekreterare Nina Cygnel tfn: 02-4260 201
bildningschef Mats Johansson tfn: 02-4260 200
adress: Vretavägen 19, 25700 Kimito
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