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Smittevern og skoleskyss - ansvarsfordeling skoler og kollektivtransportaktører
Vi viser til brev med retningslinjer for smittevern sendt via kommunene til alle grunnskoler i Ruters
trafikkområde 21. april 2020 ref 20/00783-1. Vi ber om at også dette brev blir distribuert til samtlige
grunnskoler/ungdomsskoler i kommunen, også privatskoler..
Samfunnet åpnes nå gradvis mer og mer, og flere elever vil snarlig returnere til skolene.
Helsemyndighetene har publisert veilederen: Smittevern i kollektivtransporthttps://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19/, med retningslinjer
som innebærer at kollektivtransportaktørene skal tilrettelegge for at alle passasjerer skal kunne holde
en meters avstand om bord på alle transportmidler. Dette gjelder også for skoleskyss.
Ruter og våre operatører legger til rette for dette gjennom å innføre en rekke tiltak om bord i våre
transportmidler. Viktigst er tiltak for å sikre avstand mellom passasjerene. Det innføres skilting og
oppmerking inne i hvert enkelt kjøretøy med angivelse av hvor man skal sitte og stå mv. Tiltakene
innebærer en reduksjon i antall sitteplasser på ca 50%. Tiltakene implementeres så raskt som mulig
på samtlige transportmidler.
Det blir viktig å sørge for at skolebarna informeres om reglene og etterlever disse.
Illustrasjon – avsperrede seter i en standard buss med 3 dører:

Skolens ansvar
Skolene har ansvar for å informere elevene om de regler som gjelder for skoleskyssen.
Skolen skal sørge for en forsvarlig av/påstigning av elevene på stoppestedene ved skolen. Skolen har
også ansvar for elevenes oppførsel under transport.
Ruter As | Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus | Dronningens gate 40 | Postboks 1030 Sentrum | NO-0104 Oslo | Telefon: +47 400 06 700
Bankgiro 5081.08.21946 | Foretaksregisteret NO 991 609 407 MVA | www.ruter.no | post@ruter.no

Vi ber skolene informere skolebarn og foresatte om følgende retningslinjer under skoleskyss:
•
•
•
•
•
•
•
•

Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen.
Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
Benytt kun annethvert sete, dette vil bli merket opp de nærmeste dagene.
Husk å feste setebeltet og ha det på under hele reisen.
Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.
Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen

Dersom det blir oppdaget at eleven er syk på skolen skal skoleskyss ikke benyttes som
hjemtransport, da må skolen ta kontakt med foresatte som må sørge for transport hjem.
Kjører som normalt men med redusert kapasitet.
Alle skoleskysslinjer er i full drift. Men med kravene til avstand om bord er kapasiteten i praksis
redusert til det halve. Avhengig av hvor mange som benytter skoleskyssen ved den enkelte skole vil
dette noen steder bli utfordrende. Hvis mulig vil Ruter øke antall avganger, men det er klare
begrensninger i forhold til tilgjengelig materiell og førere.
For å redusere sannsynligheten for overfylte skolebusser og ditto smitterisiko så ber vi skolene om å:
•
•
•
•

Planlegge start- og sluttider for å sikre god spredning av elevene på aktuelle avganger.
Oppfordre elever og foresatte til å reise på andre måter enn med skolebussen (gå/sykle/samkjøre).
Informere foresatte om øvrig innhold i dette informasjonsskriv.
Ha en god dialog med Ruter om evt. utfordringer; primært koordinert via kommunens
skoleskyssansvarlige

Spesialskyss
Spesialskyss (minibuss og taxi) håndteres av Ruters datterselskap Konsentra AS.
Ref. www.skoleskyss.no Erfaringene etter at 1-4 trinn gjenåpnet, viser at det er langt flere endringer
av hente- og leveringstider enn tidligere. Endringene blir nå, i motsetning til tidligere, meldt inn på
svært kort varsel. Dette er krevende å håndtere, og vi anmoder skolene på det sterkeste om å
planlegge start- og sluttider slik at antall endringsforespørsler kan bli redusert. Hvis antall endringer
ikke blir redusert i vesentlig grad, vil Konsentra ha problemer med å effektuere disse.
Utfordring med avstandskrav i kollektivtrafikken
Kollektivtransportaktører er opptatt av å hindre/begrense smitte av Covid-19 blant passasjerer og
sjåfører/konduktører i kollektivtrafikken i Norge. Intensivert renhold og desinfisering av utsatte flater
om bord er iverksatt av alle operatører. Sjåførene skal i minst mulig grad være i kontakt med
passasjerer. Sjåførene er likevel i en utsatt posisjon eksponert som de er for mange mennesker i
løpet av en arbeidsdag. Tiltakene med avsperring av første dør, avstengning av billettmaskiner og
avstengte soner foran i bussen er innført for å redusere smittefare.
Vi er også glad for å kunne fortelle at tiltakene som har vært innført i kollektivtrafikken fungerer. Blant
kollektivtrafikkens mange tusen ansatte er antall smittede og antall i karantene svært lavt. Det
generelle sykefraværet er også lavere enn i en normalsituasjon.
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Vi håper på et godt samarbeide om smittevern også i tiden som kommer. Får vi elevene til å følge
våre retningslinjer skal skoleskyssen kunne opprettholdes på en god og trygg måte.
Ta gjerne kontakt med kommunens skoleskyssansvarlige dersom det er spørsmål av noen art. På
denne måten får vi koordinert henvendelser og ivaretatt en god dialog. Ruters skoleskyssavdeling,
ruteplanleggerne og Konsentra står alle parat til å sikre en god avvikling av skoleskyssen.
Henvendelser:
epost til Ruter om Skoleskyss: post@ruter.no (Skriv gjerne «Skoleskyss» i overskrift).
epost til Konsentra om spesialskyss: akershus@skoleskyss.no
Med hilsen
Ruter As

Jarl P. Eliassen
leder skoleskyss
Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:
Eksempler på illustrasjoner ombord i vogner.docx
Liste over mottakere:
Nittedal kommune
Aurskog-Høland kommune
Eidsvoll kommune
Bærum kommune
Gjerdrum kommune
Nes kommune
Hurdal kommune
Nannestad kommune
Vestby kommune
Nesodden kommune
Enebakk kommune
Rælingen kommune
Ås kommune
Frogn kommune
Ullensaker kommune
Lørenskog kommune
Lillestrøm kommune
Nordre Follo kommune
Viken fylkeskommune
Asker kommune
Liste over kopimottakere:
Viken fylkeskommune, Thomas Tvedt
Viken fylkeskommune, Olav Tunold
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Viken fylkeskommune, Therese Tuft
Viken fylkeskommune, Nina Hanssen
Viken fylkeskommune, Guro Hegna Svendsen
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