PRINCIPER FÖR SKOLSKJUTSAR I PARGAS STAD
Bildningsnämnden i Pargas stad har 14.11.2012 (§ 56) fastställt följande principer beträffande
skolskjutsarna inom förskolan och den grundläggande utbildningen. Principerna har uppdaterats
20.1.2021 § 7.

GRUNDPRINCIP
Skolskjutsarna beviljas och anordnas i enlighet med de grunder som finns i lagen om grundläggande
utbildning § 32:
”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.
Elevens dagliga skolresa som ordnas enligt 1 mom. får med väntetider inberäknade ta högst två och
en halv timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar har fyllt 13 år får skolresan ta högst tre
timmar i anspråk.
Om en elev antas till någon annan skola eller plats för undervisningen än den som avses i 6 § 2
mom., kan såsom villkor för antagningen ställas att vårdnadshavaren svarar för de kostnader som
transporten eller ledsagningen medför.
Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning.”
Pargas stad ordnar skolskjuts endast till elevens närskola.
Rätten till skolskjuts gäller alla skoldagar dvs. också de dagar då skoldagen inte följer schemalagda
tider (t.ex. stödundervisning eller avvikande undervisningsarrangemang).

SKOLVÄGENS LÄNGD UNDER 5 KM
Skolskjuts kan beviljas även i följande fall trots att skolvägens längd är under 5 km. Ansökan om
skolskjuts sker alltid med en för ändamålet avsedd blankett.
-

För elever i förskolan och i klass 1–2 om skolvägen är 3–5 km. För dessa skolskjutsar
debiterar staden i enlighet med gällande beslut av bildningsnämnden.
Obs! Skjutsarna anordnas hemifrån eller från dagvården till förskolan och från förskolan
hem eller till dagvården.

-

Skolskjuts p.g.a. hälsotillstånd i stöd av läkar- eller psykologutlåtande. Ur utlåtandet bör
det förutom orsaken till att skjuts behövs även framgå för vilken tid skjuts behövs.
Endast en rekommendation att skolskjuts behövs räcker inte för att skjuts beviljas. Vid
behov ber skolbyrån om ett nytt utlåtande av stadens egen skolläkare.

ALLTFÖR FARLIG SKOLVÄG OCH KOULULIITU
Vid bedömningen av de alltför farliga skolvägarna används programmet Koululiitu som hjälp. I
enlighet med användningsrekommendationerna för Koululiitu-programmet är det avsett som ett
hjälpmedel vid bedömning av vägsträckor som klassas som farliga. I sista hand är det alltid
kommunen som fattar beslut om en vägsträckas farlighet, med beaktande av de lokala
förhållandena. De alltför farliga skolvägarna i Pargas stad definieras enligt Koululiitu-programmets
kartor per den 2.4.2019. Kartorna finns som bilaga till dessa skolskjutsprinciper. Koululiituprogrammets riskfaktorer tillämpas inte vid bedömningen av skolvägarnas farlighet.
Då skolskjuts ordnas på basen av en alltför farlig skolväg är skolskjutsen gratis för eleven.

Avvikande från Koululiitu: skolskjuts beviljas
Avvikande från Koululiitu-programmet beviljas skolskjuts p.g.a. alltför farlig skolväg ytterligare på
följande vägavsnitt:
1.

2.
3.
4.
5.

Skärgårdsvägen (väg nr 180) mellan Pargas centrum (rondellen) och Rävsundsbron, om
barnet måste korsa denna på sin väg till eller från skolan, ifall lättrafikleder vid dessa
vägar fattas helt, de är på fel sida av huvudvägen eller ingen möjlighet till planskilda
lösningar finns. Skjutsen gäller endast elever i åk F-3. Korsningen vid SkärgårdsvägenPärnäsvägen är alltför farlig för elever i åk F-6.
Lielaxvägen: från Skärgårdsvägen till Ormviksvägens korsning och från Nilsbyvägens
korsning till Lielax by (Garsbölevägens korsning) för elever i åk F-6.
Sydmovägen: från Skärgårdsvägen till Sydmo, för elever i åk F-6.
Korsningen vid Skärgårdsvägen-Simonbyvägen, för förskoleelever och elever i åk 1-6.
Muddaisvägen, för förskoleelever och elever i åk 1.

Avvikande från Koululiitu: skolskjuts beviljas inte
Avvikande från Koululiitu-programmet beviljas ej skolskjuts på följande vägavsnitt:
1.
2.
3.

Korsningen Sydmovägen - Skärgårdsvägen är inte farlig för åk F-6 emedan lättrafikled
finns i området.
Tennbyvägen - Prästgårdsvägen är inte farlig för åk F-3 emedan lättrafikled finns på
området.
Vägsträckan mellan Kyrkbacken och Ernholmsvägen i Nagu är inte farlig för åk F-2
emedan lättrafikled finns längs vägavsnittet.

MÄTNING AV SKOLVÄGENS LÄNGD
Elevens skolväg mäts enligt den kortaste framkomliga vägen från hemmets gårdsplan till skolans
gårdsplan. Vid mätning av skolvägens längd följs lättrafikleden om sådana finns längs rutten. I oklara
fall kan mätningar i terrängen göras.

HUR ORDNAS SKOLSKJUTSEN
Skolskjuts ordnas endast för skolresan från hemmet till skolan och från skolan till hemmet. Med
hemmet avses den adress där eleven är mantalsskriven. På särskild anhållan kan skjuts även ordnas
från skolan till organiserad eftermiddagsverksamhet, förutsatt att detta inte förorsakar extra
kostnader och eftermiddagsverksamhet inte ordnas i närheten av skolan. Dylik skjuts till
eftermiddagsverksamhet är avgiftsfri. Skolskjuts ordnas inte från skolan hem om eleven deltar i
klubbverksamhet efter skoltid.

Staden strävar till att ordna skolskjutsen med buss när detta är möjligt. Om tidtabellen för buss inte
koordinerar med läsordningen eller om eleven bor långt från närmaste busstrafikrutt ordnas skjuts
med taxi. I vissa fall kan byte av transportmedel vara nödvändigt.
En elev som är berättigad till skolskjuts förväntas gå till och från närmaste buss- eller taxihållplats.
Sträckan som eleven förväntas gå är i åk 1 och 2 högst 2 km och i åk 3-9 högst 5 km, dock så att den
tid som används för skolresan inte överskrider den i lagen om grundläggande utbildning stadgade
tidsgränsen och att detta inte blir oskäligt med beaktande av elevens ålder
Också ett förskolbarn kan förväntas gå en kortare sträcka till och från hållplatsen, om detta kan
anses tryggt med beaktande av barnets ålder och övriga omständigheter ss trafikförhållandena och
vägens skick.
Skolskjutsrutterna och - tiderna kan förändras under terminen.
Vid extrema väderförhållanden kan kommunen uppmana elev att stanna hemma ifall det anses för
riskfyllt att fullfölja transporten.

Skolskjuts med buss
Elever inom den grundläggande utbildningen vilka är berättigade till skolskjuts och som har
möjlighet att anlita buss får ett busskort som gäller hela läsåret. Kortet finns att få i skolan första
skoldagen på hösten. Busskortet berättigar till två resor per dag från måndag till fredag. Borttappat
eller söndrat busskort ersätts med ett nytt, pantavgiften är densamma som den av Matkahuolto
indrivna pantavgiften. Skolbyrån sköter om förnyandet av korten.

SKOLSKJUTS IFALL LEDIG PLATS I TAXIN
En elev som inte är berättigad till skolskjuts, har rätt att ansöka om att mot ersättning åka med
taxibilen, om det i bilen skulle finnas ledig plats. Elever i åk F-2 som har över 3 km och som anhåller
om skolskjuts har förtur framom övriga elever som mot ersättning önskar åka med.
Bildningsnämnden fattar separat beslut om ersättningens storlek. Platserna fördelas i den ordning
som ansökningarna inkommit. Ifall en köpt plats behövs för en skjutsberättigad elev har staden rätt
att återkräva platsen. I dylikt fall återbetalas ersättningen för de dagar då eleven inte längre har rätt
till skjuts. Ifall buss kan anlitas kan inte plats köpas i taxi.

VÄNTETIDER
I vissa fall kan eleven vara tvungen att invänta skolarbetets början eller skjutsbilens avfärd från
skolan. Ifall skolskjutsen organiseras så att väntetiden innan skoldagen börjar överstiger 20 min.
ordnas särskild övervakning om elevernas säkerhet inte på annat sätt kan tryggas. Elev som på
eftermiddagen väntar på transport har möjlighet till handledd sysselsättning i skolan.

SÄRSKILDA ARRANGEMANG
Staden kan överenskomma med vårdnadshavaren att denne sköter skjutsen till och från skolan eller
delar av skolvägen, ifall detta inte kan ordnas på annat lämpligt sätt och är fördelaktigare för
kommunen. Om dylikt arrangemang fattas särskilt beslut av bildningsnämnden. Ersättningen för
dylik transport avtalas separat.

