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Kære forældre
I forbindelse med, at Mariagerfjord Kommune har haft skolebuskørslen i udbud fra
skoleåret 2013/2014, vil I efter sommerferien på nogle af skolebusruterne opleve kørsel
med en anden vognmand og dermed en anden chauffør.
I den forbindelse vil vi orientere om, hvilke forventninger Mariagerfjord Kommune også
har til chaufførerne i skolebusserne fremadrettet, så I forældre kender forventningerne fra
Mariagerfjord kommune og hvad I skal være opmærksomme på.
Hvad kan I forvente af skolebuskørslen i Mariagerfjord Kommune
• Når man kører med skolebussen i Mariagerfjord Kommune kan I som forældre
forvente, at bussen kører den samme rute hver dag, med de samme tidspunkter.
Det indebærer derfor også bussen ikke venter efter tidspunktet for køreplanen.
• Chaufføren sætter kun børnene af på aftalte stoppesteder.
• I kan forvente, at chaufføren er venlig og imødekommende overfor børnene og
har forståelse for forskellige og særlige behov.
Hvis dit barn ikke er kørselsberettiget
• Skolebussen er forbeholdt kørselsberettigede elever, - men hvis dit barn ikke er
kørselsberettiget kan det i særlige tilfælde være muligt at tilkøbe et buskort på
skolen, men kun under forudsætning af, at bussen har kapacitet til de ekstra elever.
Der vil ikke blive indsat ekstra busser, som følge af, at ikke kørselsberettigede
elever køber buskort. Skolen vurderer i samråd med vognmand, om der er
kapacitet i bussen til køb af buskort for ikke kørselsberettigede elever.
• Da skolebussen som nævnt ovenfor er forbeholdt kørselsberettigede elever, er det
som udgangspunkt ikke muligt at tage legekammerater med i skolebussen. – men
såfremt der er plads i bussen, kan det i særlige tilfælde være muligt at få
legekammerater, som ikke er kørselsberettiget med bussen. Det er op til
chaufføren i skolebussen at vurdere, om der er plads til, at have legekammerater
med i bussen.
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Hvad forventer vi af jer og jeres børn, når børnene kører med skolebussen
• Det forventes af børnene, at de er høflige overfor chaufføren.
• At de sidder pænt i bussen og hvis der er seler i bussen, så tager børnene deres sele
på.
Opleves det at ovenstående forventninger ikke efterleves kan distriktsskolen kontaktes
eller Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro – Att: Børn og
Familiesekretariatet, Lone Rosenberg Sørensen eller på mailadresse:
lorso@mariagerfjord.dk
Vedrørende generelle regler omkring skolebuskørsel henvises i øvrigt til pjece information
om kørsel til skole på www.mariagerfjord.dk
Brevet sendes samtidig til orientering til vognmændene
God sommer
Venlig hilsen
Lone Rosenberg Sørensen
AC - Medarbejder
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