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Säkerhet kring skolskjutsar
Det här är information till dig som vårdnadshavare och som har barn
som åker skolskjuts. Använd gärna detta som underlag när du diskuterar
trafiksäkerhet med ditt/dina barn och deras kamrater.

Försäkring
De elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun är olycksfallsförsäkrade av
kommunen genom försäkringsbolaget Storstockholms Försäkrings AB (SRF). Denna
försäkring gäller under skoltid och färd till och från skolan. Mer detaljerad information om försäkringen finns att hämta kommunens webbplats www.vallentuna.se.
Varje dag är det hundratusen barn som åker skolskjuts - med buss, tåg eller bil. Det är
väldigt viktigt att förbättra säkerheten kring dessa skjutsar. Tyvärr händer det
olyckor kring skolskjutsar och barn skadas och förolyckas.
En olycka kan bero på flera orsaker och det är självklart att alla som får skolskjuts ska
hjälpa till för att minska riskerna. Har du själva tänkt på hur du kan hjälpa till? Vilka
olyckor kan ske och hur kan du förebygga dem? Vad gör du när olyckan
väl är framme?
Trafikolycka, brand, sjukdom, oväder - det är mycket som kan hända. Bussen eller
taxin kan köra av vägen, krocka med ett annat fordon eller i värsta fall köra på en
människa. Det kan börja brinna. Ett plötsligt akut sjukdomsfall kan medföra en
mycket obehaglig situation.

I väntan på bussen
Var noga med att komma i tid till bussen. Tänk på att aldrig stå och ”småreta”/knuffa
varandra vid busshållplatsen. Vid vinterväglag bildas oftast isgata där bussen stannar
och bussens däck polerar isen och det blir glashalt. När chauffören bromsar fortsätter
bussen ändå att glida några meter.
Ta det alltid lugnt på och vid busshållplatsen!
I bussen
• Använd bälte - om det finns. Sitt i bussen, ett barn på varje plats. Stå inte
upp!
• Bråka aldrig - hur roligt är det att köra buss med barn och ungdomar som
bråkar och skriker? Det kan vara svårt för föraren att koncentrera sig på
körningen. Föraren har ansvaret för säkerheten och ordningen på bussen.
Tänk på att detta är chaufförens arbetsplats!
• Inga väskor i gången - om bussen behöver utrymmas vill du väl själva inte
snubbla på en väska?
• Lär dig vad du ska göra om något händer - det är ditt liv det gäller!
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Var försiktig när du går av skolskjutsen
Det är viktigt att ”plinga” i god tid innan busshållplatsen du vill kliva av på. Då får
föraren gott om tid att stanna mjukt och säkert. Knuffas inte i trappan, ett fall från
denna höjd kan jämföras med ett fall ståendes från ett köksbord.
När du går av bussen är det viktigt att gå bort en bit från den. Det kan vara halt på
busshållplatsen och svåra olyckor har inträffat när någon har halkat in under bussen.
Rör aldrig en buss som är på väg bort från busshållplatsen. Nitar och plåt på bussen
kan vara vassa och fastna i en handske, vante eller hud.
Stanna kvar tills bussen eller taxin har kört vidare. Bussen är över tre meter hög och
tolv meter lång. Den blir som en stor vägg och det blir omöjligt för gående och bilister
att se varandra. Gå aldrig ut bakom eller framför en buss. Varje år omkommer och
skadas flera barn i samband med att de har stigit av skolskjutsen och blivit påkörda av
ett annat fordon. När skolskjutsen kört vidare kan du fortsätta till skolan eller hem.

Vid brand
Varje år inträffar det cirka 100 bränder i bussar av olika slag. Oftast börjar branden i
motorutrymmet. Varmgång av däck är också en vanlig orsak. På bara några minuter
kan bussen bli ett eldhav.
Utrymning - läs detta noga och lär dig hur du ska göra!
• Vid en utrymning ska du alltid gå framåt i bussen till närmaste utgång. Är
dörren blockerad eller inte går att öppna finns en spak för nödutrymning
ovanför eller intill dörren. Lär dig att nödutrymma. Låt din väska ligga kvar det är viktigast att du och dina kamrater snabbt kommer ut.
• I alla bussar finns en nödhammare som ska användas för att slå sönder fönster.
Börja slå i fönstrets översta hörn och rensa försiktigt undan glasbitarna. Det är
viktigt att nödhammaren alltid finns i bussen - plocka inte bort den och låna
den aldrig. Hammaren är en säkerhet för ditt liv.
• Om någon av dina kamrater har skadats eller är chockad - hjälp till så att alla
kommer ut.
• Gå en bit bort från bussen och samlas på en gemensam plats. Sök upp den
kamrat du satt bredvid. Alla hjälper till att kontrollera att alla har kommit ut.
Tänk också på att
• Kläder - ljusa kläder syns bättre än mörka.
• Reflexer - använd reflex, gärna många, men tänk på att de är färskvara så byt
dem då och då.
Välj gärna kläder som har påsydda reflexer.
• Ficklampor - ett utmärkt sätt att synas på!
• Gå på rätt sida av vägen - det är viktigt att gå på rätt sida av vägen, gå så att
du möter bilarna. Tänk på att du oftast ser bilarna på långt håll, men att de
som kör bilarna har svårt att se dig.
Det här var många saker att fundera på och diskutera om.
Tänk på säkerheten och var rädd om dig!
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