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Synpunkter från Kullsvedsskolans föräldrafärening på förslaget till
Riktlinjer för skolskjuts i Värmdö kommun:
2014-10-22

1) Definitioner
Vad ar ett ‘varaktigt korttidsboende”? Har finns det troligen risk för
oklarheter. Betyder det att man har ett beslut på kortis som räcker
länge och i så fall hur länge? eller att barnet bor på kortis längre
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perioder? Många av våra barn är på kortis en-två dagar varannan vecka
eller liknande, får man inte skolskjuts längre då?
Vi föreslår att ordet “varaktigt” stryks.

3) Val av annan skola
1 detta stycke står “om det inte innebär organisatoriska svårigheter
eller en merkostnad för kommunen”. Motsvarande formulering i
lagtexterna (10 kap 32

§ och 11 kap 31 § som exempel, bilagt i förslaget)

är “organisatoriska och ekonomiska svårigheter”.
Här uppstår en frågeställning om ordens betydelse då vi uppfattar att
begreppen “merkostnad för kommunen” och “ekonomiska svårigheter” har
olika tyngd. Vi frågar oss om kommunen kan skriva något annat än vad
lagen säger, och vad är i så fall syftet med det?
Vi anser också att man ska undanta elever i särskola och resursklasser
från regeln att kommunen inte beviljar skolskjuts till fristående skola
i annan kommun då många för vissa elever aktuella skolor och då särskilt
resursskolor är just fristående. Då det i Värmdö kommun endast finns en
sär- och resursskola är valfriheten nu oerhört begränsad för oss med
barn som behöver sådan skola.
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13) Res- och väntetider
Här har man specificerat att skolan har ansvar för eleverna när de
kommit dit, vilket är en självklarhet och som vi inte ser hör hemma i
ett riktlinjedokument för skolskjuts.
Däremot kan det vara bra att specificera vem som har ansvaret för eleven
från att eleven lämnas av förälder/annan ansvarig person till
skolskjutsen tills dess att eleven är lämnat till personal i skolan. Det
har hänt ett flertal gånger att elever släpps av vid skolan av
skolskjuts utan att personal tar emot, att elever släpps av innan skolan
öppnas osv. En tydlighet här är önskvärd.

14) Ordningsregler
Vi har naturligtvis full förståelse för, sympatiserar med och inser
vikten av att bälten ska användas.
Dock ställer vi oss frågande till regeln att vårdnadshavare ska följa
med i skolskjutsen. Vi anser detta vara kommunens sak att lösa i och med
skolplikten och rätten till skolskjuts för de elever som går i särskolan.
Lösningar kan t ex vara hjälpmedel i bilarna som bälteslås och liknande,
alternativt att kommunen kan ordna med assistent i bilen. De elever som
har personlig assistent måste kunna få ta med denne istället för
vårdnadshavare.

17) Fritidshem och förskoleklass
Vi är naturligvis glada att man nu ändrat så att vissa elever på
Kullsvedsskolan nu fortfarande får skolskjuts. Vi vill dock påpeka att
det finns ett flertal elever i resursklass på skolan (Autismklass och
Språkklass) som inte omfattas av den nya skrivningen “särskola” de går
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i grundskolan. Vissa av dessa elever är de som allra mest är behov av
skolskjuts efter fritids.
Vi ser helst att det istället står Särskola och Resurskiasser,
alternativt Kullsvedsskolan.

18) Lov
För en hel del av eleverna i Kullsvedsskolan är rutiner av allra högsta
vikt. Därför anser vi att det vore mycket bra om dessa elever kan få
skolskjuts även under lov, särskilt studiedagar när fritids är öppet och
de kortare loven mitt i terminerna. Alla rutinförändringar är krävande
för dessa individer och ju färre gånger man bryter rutinerna dess
bättre, vilket i förlängningen gör att skoltiden kan utnyttjas bättre
till undervisning.
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