Til kommunene/grunnskolene på Agder

Informasjon til grunnskolene på Agder vedr. skoleskyss og smittevern i forbindelse med
oppstart av skolene fra mandag 27. april

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) ser frem til at skolene igjen åpner mandag 27. april, og at vi igjen kan
levere skoleskysstjenester til barn og ungdom på Agder. I veiledere om smittevern for skoler på
barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler står blant annet følgende omtalt vedr.
skoleskyss:

AKT ønsker at elever, foresatte og skoler skal oppleve det som trygt å reise med skolebusser og
drosjer i den situasjonen vi er i nå, og det er behov for gode smittevernregler. Smittevernreglene
medfører også at det blir mindre kapasitet i bussene og drosjene som normalt sett brukes i
skoleskyssen. AKT oppfordrer derfor til at de elevene som har mulighet til å gå eller sykle til skolen,
gjør dette, og at de foresatte som har anledning til å kjøre barna selv, gjør dette i en periode
fremover. Dette blir særlig viktig når det etter hvert kommer flere klassetrinn tilbake på skolene.

Informasjon om skoleskyss fra 27.4.2020:
-

AKT setter opp skyss til skolenes ordinære start- og sluttider. Dersom enkelte skoler
planlegger avvikende start- og sluttider, må dette tas opp med AKT for å undersøke
mulighetene for endringer i transporten.

-

Som følge av avstandsrestriksjonene kan kun halvparten av kapasiteten på bussene benyttes.
Tilsvarende gjelder også i drosjer hvor det blir mindre kapasitet.

-

Skolene bes oppfordre elever til å ordne transport selv, gå eller sykle. (Spesielt viktig når
mange elever skal tilbake samtidig)

-

Sjekk reiseplanlegger på akt.no eller på appen AKT Reise for oppdatert informasjon om
rutetilbudet! Ta kontakt dersom spørsmål.

-

I tillegg til avstandskravet på én – 1 – meter i buss er det viktig å merke seg følgende vedr.
skolebusser:

-

o

Sjåførene har ikke anledning til å hjelpe elever med setebelte.

o

Det skal kun være én reisende pr. dobbeltsete (Unntak: Søsken kan sitte sammen)

o

Framdøren på bussene er sperret, kun inngang/utgang bak i bussen.

o

De fremste seteradene om bord i bussene er avsperret.

Følgende gjelder for skoleskyss som utføres med drosjer:
o
o
o
o
o

-

Èn reisende pr. dobbelsete (Unntak: Søsken kan sitte sammen).
Maxitaxi/minibuss med 16 sitteplasser kan ta inntil 10 passasjerer.
Maxitaxi/minibuss med 12 sitteplasser kan ta inntil 8 passasjerer.
Mellomstor bil med 8 sitteplasser kan ta inntil 4 passasjerer.
Vanlig taxi (personbil) kan ta inntil 2 passasjerer, ingen i fremsetet. (3 søsken er ok i
baksetet)
o Stor taxi kan ta inntil 2 rullestoler dersom det er 1 meter mellom hver rullestol. Ellers
er det maks 1 rullestol.
Det er for tiden forsterket renhold på busser og i drosjer, med generelt godt renhold én gang
i døgnet, i tillegg til at berøringsflater rengjøres oftere i bussene. Generelt godt renhold
gjelder også i drosjer, og berøringsflater rengjøres etter hver tur.

Når det gjelder elever som har spesialskyss er det viktig at kommunene/skolene melder fra om hvem
av disse som skal på skolen. Denne skyssen bestiller AKT hos drosjene på bakgrunn av
tilbakemeldingene fra kommunene/skolene. Ved bestilling av skyss må elevens navn oppgis. Initialer
på eleven og hvilken skole oppgis dersom dette formidles til AKT per e-post. Dersom kommunen
sender oversikten kryptert er det ønskelig med fullt navn på eleven og hvilken skole eleven tilhører.
Informasjonen sendes til skoleskyss@akt.no . Kommunen kan også ringe til AKT Lyngdal og bestille
skyss for aktuelle elever på tlf. 38 34 70 70.

Informasjon til elever/foresatte vedr. skoleskyss fra mandag 27. april:
-

Elever oppfordres til å gå, sykle eller at foresatte ordner transport selv når det er mulig som
følge av kapasitetsbegrensninger på bussene og drosjene. Dette gjør at smittevernreglene
kan overholdes, og de som må benytte buss til skolen får en trygg og sikker skoleskyss.

-

Elever må kjøpe forhåndskjøpte billettprodukter og skolereisekortene må medbringes.

-

Søsken skal sitte sammen i bussen. Ellers vises det til informasjon om hvordan elever skal
sitte i bussene for å ivareta smittevernreglene.

-

Døren fremme i bussen er avsperret. Det er sperrebånd fremme i bussen. Alle elever skal
benytte døren bak i bussen på påstigning/avstigning. Husk å bruke setebelte.

-

For oppdatert informasjon om skoleskyss vises det til AKTs hjemmesider www.akt.no .

AKT ber kommunene informere elever og foresatte om skoleskyssen fra mandag 27. april, og
oppfordre elever til å gå, sykle eller at foresatte kjører barna til skolene slik at bussen er forbeholdt
de som må bruke bussen. Dette blir spesielt viktig når de øvrige klassetrinnene skal tilbake på skolen
etter hvert.
Nedenfor følger illustrasjon om hvordan elevene skal sitte på bussene, etter de nye retningslinjene.
Denne digitale plakaten kommer til å rulle på skjermene på bussene fra og med mandag 27. april. Vi
legger også ved illustrasjonen i form av vedlegg til denne e-posten.

Dersom det er spørsmål er det bare å ta kontakt med deres kontaktpersoner i AKT eller at
henvendelsen sendes til skoleskyss@akt.no . AKT vil oppdatere informasjon på hjemmesidene
fortløpende.

Vennlig hilsen

Anne Siri Skomedal

Kjell Sverre Drange

Fagleder skoleskyss

Administrasjonssjef

Vedlegg: Skisse hvordan elever skal sitte i bussene.

