Skoleskyss informasjon til
kommuner og skoler
I Konsentra jobber vi på spreng for å tilrettelegge den delen av skoleskyssen som
går med minibuss og taxi, for at alle barn og unge skal komme trygt til skolen.
Regjeringens beslutning om å åpne for at alle
barn og unge skal tilbake på skolene fra førstkommende mandag representerer praktiske
utfordringer for oss alle. For oss som har
ansvar for skoleskyss er vi avhengig av et godt
samarbeid og tett dialog med alle skoler for å
tilpasse oss de individuelle løsningene som
velges. Først når vi har full oversikt over hvordan de enkelte skolene vil gjennomføre skolehverdagen for sine elever har vi mulighet til å
skreddersy skoleskyssen. Vi ber om forståelse
for at tidspunktene for skoleskyss til hver
enkelt skole bør være faste og gjelde frem til
sommeren, da vi ikke vil ha kapasitet til å håndtere løpende endringer. Hvis dere planlegger
differensierte oppstartstidspunkt for ulike
klassetrinn bør det være minimum én time
mellom oppstartene. Det vil bety økt kapasitet
for minibussene og taxiene. En mulig løsning er
også at elevene må påregne å komme tidligere
til skolen eller vente lenger før de får skoleskyss hjem.
Vi oppfordrer alle skoler om å informere oss
så raskt som mulig om hvilke løsninger dere
velger for skolehverdagen. Vi ber om
at dere sender oss informasjonen på epost til
akershus@skoleskyss.no. Ønsker dere dialog
med oss, sender dere en forespørsel om dette
til samme epost adresse slik at vi i fellesskap
kan finne de beste løsningene.
Vi følger prioriteringen til regjeringen om å
sette barn og unge først. I tillegg er vi pålagt,
og respekterer at vi skal utføre vårt samfunnsoppdrag i henhold til gjeldende smittevernsinstrukser. Det innebærer at vi må overholde
anbefalingen om 1 meters avstand.

Avstandsbestemmelsen medfører utfordringer
for hvordan vi praktisk skal gjennomføre skoleskyssen. Siden vi må begrense antall barn i
busser og minibusser er vi i den situasjon at
vi har for liten kapasitet til å frakte barna på
ordinær måte. Det jobbes på spreng med å
finne alternative løsninger. Vi erkjenner at disse
løsningene ikke vil være operative fra mandag
morgen, men at de vil komme på plass så raskt
som mulig utover i uken. Vi vil holde dere oppdatert om utviklingen, og vi vil også sende ut
egen informasjon til alle foresatte.
NB – For de som allerede har hatt skolestart
vil skoleskyssopplegget gå som normalt.
Vi er opptatt av å finne gode og trygge løsninger slik at alle barn og unge som har krav på
skoleskyss får et godt tilbud. En sannsynlig
løsning er at vi i tiden fremover, i tillegg til bruk
av busser og minibusser, i større grad vil bruke
taxier til å frakte barn og unge til skolen. For
taxinæringen, som for tiden har lite å gjøre,
vil dette være kjærkomne oppdrag. Den nye
ordningen vil naturlig nok kunne medføre noen
innkjøringsutfordringer da vi vil bruke mange
nye sjåfører. Vi ber om forståelse for dette om
det skulle bli noen forsinkelser.
Vi ser frem til et godt samarbeid slik at vi
sammen finner de beste løsningene for at alle
barn og unge kan komme tilbake på skolen.
Hilsen Konsentra

