Skolskjutsreglemente Dalbacken
Grundförutsättningar
Friskolor (skolor där kommunen inte är huvudman) har ingen lagstadgad skyldighet att
anordna eller erbjuda skolskjuts till de elever som skrivs in på skolan.
Under vissa särskilda fall kan kommunen bevilja kommunal skolskjuts för en elev till en
friskola. (Se kommunens regelverk gällande skolskjuts)
Dalbacken är en friskola där huvudmannen utgörs av föreningens styrelse som jobbar helt
idéellt utan arvoden.
Dalbackens friskola startades i en anda av djupt engagemang, handlingskraft, välvilja och
flexibilitet från både styrelse, personal, föräldrar och bybor. Dalbacken startades för att
säkerställa att det i upptagningsområdet (Hemmingsmark, Blåsmark) skulle finnas ett
skolalternativ som ser till barnets hela skolgång från förskoleklass till åk 6, dessutom med ett
tätt samarbete med Krokofantens förskola för en sömlös övergång till skolans verksamhet.
Dalbacken förfogar över 2 st minibussar med 8 passagerarplatser vardera.
Vid planering av skolskjuts tas hänsyn till
• elevernas ålder
• start/sluttider för de olika årskurserna
• var eleverna bor
• restider
• väntetider
• säkerhet
Utifrån givna förutsättningar så går det en busstur till/från staden och tre turer till/från
Blåsmark (läsåret 21/22). Detta innebär att Dalbacken totalt kan skjutsa 32 elever/dag.

Upptagningsområde skolskjuts
Elever skrivna i Hemmingsmark och Blåsmark erbjuds skolskjuts. (Se karta)

Blåsmark, Hemminingsmark, Kälen, Mellanboda
Växelvis boende
Bygger på principen att eleven bor varannan vecka hos sina föräldrar.
Dalbacken kan INTE garantera skjuts eller ersättning när eleven bor utanför
upptagningsområdet men FÖRSÖKER lösa det om det är möjligt.
•

Skjuts för växelvis boende kan endast övervägas om
o Eleven är skriven och bor minst 50% på adress i upptagningsområdet
o Eleven bor varannan vecka på adresserna.

o
•
•

•

Om det finns plats i befintlig turer. Vid prioriteringar inom
skolskjutsverksamheten tillämpas närhetsprincipen.

Föräldrarna själva ansvarar för växlingen av boende.
Ersättning för självskjuts kan utgå med samma belopp per km som utgår enligt
Riksskatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med egen bil om
detta leder till en organisatoriskt och ekonomiskt fördelaktigare lösning för skolan.
(Ansökan lämnas in till styrelsen, handläggningstid två veckor)
Information om skolskjutsreglemente sker vid:
o Vid föräldramöte
o När elever ansöker om inskrivning i skolan.

