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Skolskjutsreglemente, Storfors kommun

1. Ändamål

1.1 Enligt skollagens 10 kap 32 § har elever i grundskola med offentlig
huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till
elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
1.2 Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet
än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en
annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§.Ide fall då det kan ske
utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen
även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.
1.3 Enligt skollagens 11 kap 31 § har elever i grundsärskola med offentlig
huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till
elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan
skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
1.4 Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet
än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en
annan kommuns grundsärskola med stöd av 25 eller 26 §§.Ide fall då det
kan ske utah organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen
även anordna skolskjuts i dessa fall.
Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.
1.5 Elev i förskoleklass har ingen lagreglerad rättighet till skolskjuts.I
Storfors kommun erhåller dessa elever skolskjuts på samma villkor som
grundskolans elever i årskurserna 1-3.
1.6 Imöjligaste mån utnyttjas linjetrafiken som skolskjuts ända från det att
barnet börjar förskoleklass. Först i andra hand ordnas särskild transport.
1.7 All skolskjuts organiseras utifrån varje skolas start- och sluttid, vilket
innebär att ingen anpassning sker till eventuella sovmorgnar eller
håltimmar.
2. Definitioner
2.1 Färdväg eller skolväg är den kortaste användbara gång-/ cykelvägen
mellan hemmet och skolområdet.Idet fall särskild gång-/ cykelväg saknas
så gäller närmaste vanliga väg/ gata - med eller utan trottoar.

