Orientering om befordring af eleverne ved gradvis åbning af skolerne pr. 15.04.2020
Som udmeldt fra Regeringen åbner skolerne gradvist op igen, og det medfører et behov for at
genoptage befordringen af eleverne til og fra skole.
Kollektiv trafik
Den kollektive trafik kører skolebusruterne igen fra den 15. april 2020.
Det betyder, at der køres efter sædvanlige køreplaner, men med samme
trængselsreducerende tiltag, som var gældende, op til 30. marts, hvor Movia tilpassede
køreplanen. Se køreplaner her DOT
Konkret indebære disse tiltag følgende i den kollektive trafik:
• Busser og lokaltog fyldes kun max halvt op
• Ingen indstigning ved fordøren
• Ingen benyttelse af første sæderække
• Overholdelse af hygiejnelinje efter første sæderække
• Fortsat midlertidig nedlukning af kontantsalg. Kunder henvises til rejsekort, DOT app
eller SMS-billet
• Fortsat øget indvendig rengøring af busser og lokaltog samt ekstra rengøring af
pauselokaler for chauffører og billetkontrollører
• Fortsat henvisning til at følge myndighedernes anbefalinger – hold afstand, vis hensyn,
rejs uden for myldretid hvis muligt osv.
Lukket skolebuskørsel
Elever som plejer at køre med den lukkede skolebus (ikke kollektiv trafik) vil kunne benytte
denne fra den 15. april 2020.
Hvis dit barn plejer at køre med den lukkede skolebus, og ikke ønsker at benytte denne
mulighed fra den 15.april 2020, bedes du kontakte din skole hurtigst muligt for at gøre
opmærksom på dette.
Der vil være begrænsninger ved benyttelse af busser i et stykke tid. Derfor vil det være en
stor hjælp, hvis du i en periode selv har mulighed for at sørge for dit barns transport.
Specialkørsel - VIGTIGT
Elever som er berettiget til specialkørsel og som skal starte gradvist op i skole igen, kan blive
befordret til og fra skole. Dette kræver dog, at I kontakter barnets skole og gør opmærksom
på behovet. Man kan dog ikke forvente at kørslen kan iværksættes fra dag til dag.
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