SIKKER TRANSPORT
MED
AMANDA OG BØRRE BUSS

Vår hovedoppgave er å transportere barn og voksne
så trygt og sikkert som mulig.
Det betyr at sjåføren må ha 100 % fokus på selve kjøringen.

Uro og avvikende atferd inne i bussen tar fokuset vekk fra
veien og trafikken, og det kan få alvorlige konsekvenser.

Uro og knuffing på stoppestedet når bussen er i bevegelse
kan skape farlige situasjoner.
Bussen har store blindsoner og sjåføren har ikke
muligheter til å ha full oversikt over elevene
når han / hun skal stanse på stoppestedet.

På grunn av stor etterspørsel er det til tider satt opp
et stramt tidsskjema.
For å unngå at andre må vente er det viktig at alle
møter presis, både ved avreise og retur.

Alt dette forutsetter et godt samarbeid mellom elevene,
lærerne og sjåføren.

Derfor har vi satt opp noen enkle spilleregler.

Vi ber dere om å etterleve disse spillereglene.
Da blir turen en positiv opplevelse både for passasjerer
og sjåfør, og alle er glade og fornøyde.

Som lærer må du ha fokus på følgende:
- Informere elevene om hvordan de skal oppføre seg på
stoppestedet og om bord i bussen.

- Ha full oversikt over avreisetidspunkt fra skolen,
reisemål og tidspunkt for retur.

- Påse at tidspunktene blir overholdt, og at elevene
holder seg samlet.

- Passe på at elevene sitter i ro i setene og bruker
sikkerhetsbelte under hele turen.

- Plassere deg i bussen slik at du kan følge med elevene,
og gripe inn ved avvikende atferd.

- Ta en runde i bussen etter at elevene har gått av for å
ta deg av gjenglemte gjenstander, søppel m.m.

- Hjelpe elevene og sjåføren med lasting / lossing av
bagasje.

Ditt ansvar som elev:
- Vær presis, både ved avreise og retur.
- Stå i ro på stoppestedet når bussen kommer.
- Gå rolig inn i bussen, sett deg i setet og spenn på
deg sikkerhetsbeltet.
- Sitt i ro under hele turen, og bruk ”innestemme”
når du skal kommunisere med andre i bussen.
- Det er ikke tillatt å spise og drikke i bussen fordi
det lett kan medføre mye søl og søppel. Vi har dessverre
ikke økonomi til å ansette ryddepersonale i bussene.
- Sjekk at du får med deg alle eiendelene dine (inkludert
søppel) når du forlater bussen.
- Se deg godt for dersom du skal krysse veien etter at
du har gått av bussen.
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