
Bussvettreglene for Eidebakken skole

1. Finn plassen din i holdeplasskøen.
2. Stå i ro på holdeplassen til bussen har stoppet.
3. Gå rolig inn i bussen uten å trenge deg fram.
4. Vis skolekort eller busskort til sjåføren. Dette skal alltid  brukes.
5. Finn en ledig plass.
6. Om det er trangt om plassen, må du la de som har størst behov få sitte (de 

minste, eldre og funksjonshemmede)
7. Om du må stå, sørg for å holde deg fast.
8. Plasser ranselen eller skolebagen på fanget og slik at den ikke er i vegen for 

andre.
9. Sitt rolig i setet. Bruk sikkerhetsbelter om slike finnes.
10.Ikke forstyrr føreren underveis.
11.Vær høflig og ta hensyn til andre passasjerer.
12.Bruk søppelboksen til papir og søppel.
13.Gjør ditt for at bussen skal være et trivelig oppholdssted.
14.Sitt i ro til bussen har stoppet og gå rolig ut.
15.Vent til bussen har kjørt før du går over vegen.

Tiltak ved systematiske brudd på bussvettreglene

1. Elever som forsettelig eller uaktsomt utøver skadeverk på bussmateriellet, må 
selv erstatte skaden innenfor rammen av gjeldende lovverk (lov om 
skadeserstatning, 13. juni 1969 nr 26).

2. Ved brudd på bussvettreglene slik at det går ut over sikkerheten, skal sjåføren 
stoppe bussen inntil situasjonen er brakt under kontroll selv om dette fører til 
forsinkelse av ruta.

3. Sjåføren har rett til å utvise skoleelever fra ungdomsskolen som ikke retter seg 
etter bussvettreglene eller klar instruks fra sjåfør.
Elever fra barneskolen utvises ikke.

4. Når sjåføren utviser en elev fra bussen skal dette skje på forsvarlig måte og sted. 
Melding om at utvisning av eleven har skjedd skal umiddelbart gis til foresatte 
eller skolen.

5. Sjåføren skal løpende rapportere alle grove eller gjentatte brudd på 
bussvettreglene til løyvehaver som rapporterer videre til skolen.

6. Skolen plikter ved mottak av rapport om slike situasjoner å ta forholdet opp med 
elev (ene) og om nødvendig med dennes foresatte.

7. Skolen kan i samråd med samferdselsmyndighetene treffe vedtak om utvisning 
fra skoleskyssordning for en periode.
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