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kommun

södra land

KUNSKAP GER SÄKERHET OCH TRYGGHET



Varje skoldag är det flera hundratusen barn 
som åker skolskjuts. Det är därför väldigt 
viktigt att upprätthålla och 
förbättra säkerheten så att resan blir så bra 
och säker som möjligt.

Vi vill att du tillsammans med dina föräldrar 
läser igenom denna folder noga. Säkerhet är 
inget som är fånigt eller nåt man inte ska bry 
sig om. 
Säkerheten berör alla - det är ditt liv 
det gäller!

De flesta olyckor med skolskjutsar händer 
i samband med avstigning. Du måste alltid 
tänka på din säkerhet när du går av din 
skolskjuts. Stanna kvar vid hållplatsen, låt 
skolskjutsen köra vidare och först därefter 
fortsätter du gå hemåt.

HUR GÖR DU INNAN DU GÅR PÅ/AV BUSSEN?

Några saker att tänka på:

Vänta ALLTID in bussen - både vid på- och avstigning
Gå ALDRIG framför eller bakom bussen.
Använd reflexer så du syns när det är mörkt ute.
Se alltid till att ha giltigt busskort så du garanterat får åka med.



Några saker att tänka på:

Sitt ner i bussen!
Använd ALLTID bilbälte - Ett vid varje säte, stå inte upp!
Bråka ALDRIG under färden.
Inga lösa föremål, såsom väskor, i gången.

HUR BETER du dig PÅ BUSSEN?

Det är mycket som kan hända under resan gång. Skolskjutsen kan bli 
påkörd, köra av vägen eller köra på ett annat fordon. Det kan uppstå brand 
eller så kan någon bli akut sjuk. Detta kan medföra panik och obehag och 
då är det viktigt att veta vad man ska göra.

Vid utrymning: Gå alltid framåt i bussen och leta efter närmaste utgång. 
Låt din väska ligga kvar då det är viktigt att snabbt komma ut. Gå en bra 
bit bort från bussen och samlas på en gemensam plats. Alla hjälper till at 
kontrollera att alla kommit ut.

Vid kollision eller avkörning: Sitt stilla kvar i skolskjutsen och lyssna på 
chauffören.

Vid skada: Gå lugnt fram och informera chauffören om läget så att han/
hon har möjlighet att stanna och ringa sjukvården. 



TREVLIG RESA!

Vid frågor:

Skolskjutsansvarig i Västerviks kommun:
Viola Högberg 0490 - 25 73 01

viola.hogberg@vastervik.se

Områdesexpedition Södra land 0490 - 25 73 01 
0490 - 25 73 21

Skolskjutsbolagen på Södra land: 

Hallens buss     KLT
0490 - 83 000     010 - 21 21 000
per-inge@hallensbuss.se   skola@vastervikstaxi.se

Tjust Buss     
0490 - 600 50     
anita@tjustbuss.se


