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INFO TILL VÅRDNADSHAVARNA OM BARNETS SKOLSKJUTS 
 

Hämtningstid och -plats 

Skjutsföretaget hämtar ditt barn på adressen som i befolkningsregistret är 
angett som barnets hemadress. Skjutsföretaget meddelar dig hämtningstiderna 
för morgonen i ett sms. Ditt barn hämtas från skolan 10 minuter efter 
skoldagens slut. 

Skjutsen från eftermiddagsverksamheten är kl. 14.50 ifall ditt barn deltar i 
eftermiddagsverksamhet på deltid. Ifall ditt barn deltar heltid i 
eftermiddagsverksamhet är skjutsen antingen kl. 16.00 eller 17.00.  

Skjutsföretaget bestämmer var det är tryggt att hämta ditt barn. Platsen kan 
t.ex. vara hemmets gård, en busshållplats eller en vändplats. Du ska se till att 
en privat väg eller gård som skjutsbilen använder är i säkert, körbart skick 
också på vintern.  

Ditt barn ska vara på hämtningsplatsen 5 minuter före den meddelade 
hämtningstiden. Bilen kan komma tidigare, men den kör inte vidare före den 
meddelade tiden. Bilen väntar inte efter den meddelade tiden, eftersom de 
andra barnen i samma skjuts då kommer för sent till skolan.  

• Om ditt barn inte är på hämtningsplatsen i tid och försenar sig från 
skjutsen, ska du själv se till att barnet kommer till skolan.  

• Det kan ske något oförutsett i trafiken som rör till tidtabellen. Om 
skjutsbilen kommer för sent till hämtningsplatsen och ditt barn inte är på 
plats, fortsätter bilen genast. 

 

Så här meddelar du om ditt barn är frånvarande och om permanenta förändringar 

Frånvaro som du vet om i förväg: 

• meddela skolan senast föregående veckas tisdag om ditt barn inte 
kommer att behöva skjuts, t.ex. på grund av familjens semesterresa 
eller av någon annan tillfällig orsak som du vet om i förväg. 

Plötsligt föranledd frånvaro: 

• meddela skjutsföretaget om plötslig avbokning av skolskjutsen, t.ex. 
när ditt barn har insjuknat. Kom ihåg att även meddela om frånvaron till 
skolan och vid behov till eftermiddagsverksamheten. 



Permanenta ändringar: 

• I övrigt kan du endast göra permanenta ändringar som gäller tillsvidare. 
En sådan ändring kan vara:  

o ditt barn börjar eller slutar i eftermiddagsverksamhet,  
o ditt barn byter adress  

 
Adressändringar ska alltid göras per e-post.  
Meddela permanenta ändringar till Esbo stads logistikenhet, 
koulukuljetukset@espoo.fi, eller per tfn 09 816 24000. 

  

Skjutsens längd och ansvaret vid skjutsen  

Elever skjutsas i grupp, såsom i en buss. Hämtningstiden avtalas enligt det 
schema för skolgången som skolan har meddelat samt enligt skjutsbilens rutt. 
Skjutsbilen hämtar eleverna på olika adresser längs rutten. Den kan inte köra 
alla barn direkt till skolan den kortaste vägen. Skjutsbilen får endast 
transportera personer som har rätt till skolskjuts.  

Om skjutsbilen kommer att försenas över 15 minuter, meddelar skjutsföretaget 
skolan eller hemmet.  

Ditt barn är på ditt ansvar tills ditt barn har klivit in i bilen. Detta gäller 
också då skjutsbilen är försenad.  

Chauffören får tidigast hämta ditt barn hemifrån 60 minuter före den tid som 
skoldagen börjar.  

Om ditt barn endast får överlämnas till en mottagare ska mottagaren ta emot 
ditt barn vid hemadressen. Om mottagaren inte är på plats och inte kan nås, 
för chauffören barnet till social- och krisjouren i Västra Nyland. 

 

Trygg och säker skolskjuts 

Av säkerhetsskäl måste man uppföra sig väl i bilen:  

• Chauffören och de andra barnen får inte störas när skjutsen pågår.  

• Det är strängt förbjudet att ta med stenar eller egg vapen i bilen.  

• Säkerhetsbältet får inte öppnas när skjutsen pågår. 
 

Tala med ditt barn om gott beteende. När det är lugnt i bilen kan chauffören 
koncentrera sig på trafiken och köra bilen tryggt och säkert. Om ditt barn 
förorsakar skada på bilen eller ett annat barns egendom, fastställs 
skadeståndsskyldigheten i enlighet med skadeståndslagen. 

 

mailto:koulukuljetukset@espoo.fi


Kontaktuppgifter   
  

Respons  
  
Esbo stad 
info@espoo.fi  
Tfn. 09 816 34300 (vardagar kl. 8.00–16)  

  
  

Permanenta ändringar 
  

Esbo stads logistik 
koulukuljetukset@espoo.fi 
tfn 09 816 240 00 vardagar kl. 9–15. 
Vi har ett återuppringningssystem. 
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