Intyg om
”kompisåkning”
Blanketten lämnas till skolan senast dagen före resan!

Denna övre del av intyget behålls på skolan/skolans expedition (i mapp/pärm för Riskanalyser).

Intyget gäller för medåkande i skolskjuts följande datum (endast ett datum): _____________________
Jag tillåter att mitt barn - som inte är skolskjutsberättigad på den aktuella skolskjutsen - får åka med en
skolskjutsberättigad kamrat i dennes skolskjuts, i mån av plats.
Om plats inte kan ordnas är jag införstådd med att det är jag som vårdnadshavare som ansvarar för mitt barn.
Skolans ansvar anses vara aktivt överlämnat till vårdnadshavaren när eleven lämnat skolan.
Jag har även tagit del av informationen Säkerhetsregler för skolskjuts.
Elevens namn:
Namn

Klass

Skola

Följer med kompis:
Namn

Till hållplats/ort

Även från samma plats följande dag.

Underskrift föräldrar/vårdnadshavare
Ort och datum

Ort och datum

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

Namnförtydligande

……………………………………………………………………………………………………
Denna undre del signeras av skolan och lämnas sedan till busschauffören.
Intyget gäller för medåkande kompis i skolskjuts idag (och ev. kommande morgon). Skolans expedition
och/eller elevens mentor har tagit emot intyg och information från elevens vårdnadshavare.
Elevens namn:
Namn

Följer med kompis:
Namn

Klass

Skola

Till hållplats/ort

Telefonnummer till föräldrar/vårdnadshavare:
Tel/mobil

Datum och ev. skolans stämpel

Eleven ovan sover över hos kamraten och åker från
samma hållplats till skolan följande morgon.
Underskrift skolans expedition eller elevens mentor

Regelverk för ”kompisåkning” i Sjöbo kommuns skolskjutsar
Kompisåkning innebär att elever, kostnadsfritt, kan få åka med skolskjutsberättigade
kamrater från skolan i kommunens skolskjutsfordon, dock endast i mån av plats.
Vårdnadshavare till såväl icke skolskjutsberättigade elever som skolskjutsberättigade
elever som vill åka med en kamrat på annan skolskjutstur än den ordinarie turen måste
lämna in ett undertecknat intyg till skolan och busschauffören.
Elever i Sjöbo kommun har möjlighet att följa med en kamrat på dennes skolskjuts enligt
följande regler:



Vårdnadshavare måste underteckna ett intyg om att barnet har vårdnadshavares
tillåtelse att åka med en kamrats skolskjuts eller fylla i blanketten ”Kompisåkning”.



Alternativ 1: Blanketten intyg om ”Kompisåkning” lämnas i ett exemplar till skolans
expedition eller elevens mentor. Skolan behåller den övre delen och signerar
underdelen av blanketten som lämnas till busschauffören.



Alternativ 2: Eget intyg ska lämnas i två exemplar med samma uppgifter som på
blanketten ovan. Ett exemplar lämnas till skolans expedition och det andra
exemplaret lämnas till busschauffören på den skolskjuts som eleven åker med.



I och med undertecknandet av intyget försäkrar vårdnadshavaren att hon/han är
införstådd med att barnet endast kan åka med i mån av plats och att vårdnadshavaren ansvarar för sitt barn om det inte finns plats på skolskjutsen.



Det är tyvärr inte möjligt att få förhandsbesked om ledig plats i skolskjutsen.



Skolans ansvar för eleven anses aktivt överlämnat till vårdnadshavaren när den icke
skolskjutsberättigade eleven lämnat skolan. Vid övernattning tar skolans ansvar vid
då eleven återkommer till skolan.



Vid ”kompisåkning” täcks såväl skolskjutsberättigade elever som icke skolskjutsberättigade elever av bussbolagets trafikförsäkring och kommunens olycksfallsförsäkring.



Genom undertecknandet av intyget försäkrar vårdnadshavaren att hon/han tagit
del av informationen om Säkerhetsregler för skolskjuts. Informationen finns att få via
skolan eller hämtas på kommunens hemsida (www.sjobo.se/skolskjuts).



Om GDPR: Inga personuppgifter sparas eller lagras vid ”kompisåkning”. Uppgifterna
på denna blankett eller eget intyg finns endast tillgängligt på skolan de dagar som
eleven åker med i skolskjutsen. Efter fullbordad resa kastas blanketten/intyget.
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