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1. Regler for oppstilling i busskø: 
a. Sett fra deg ranselen i køen. 

b. Det er ikke lov å holde av plass for andre, men førsteklassinger skal alltid stå 

først i køen 

c. Mens du venter på bussen kan du leke, men bare på kunstgrasbanen. 

d. Når bussen kommer, må du stille raskt opp ved ranselen din. 

e. Gå rolig om bord i bussen. Det er ikke lov å snike i køen. 

f. Dytting når en går inn eller ut av bussen aksepteres ikke. 

g. Ta på sikkerhetsbelte. 

h. Når du er kommet om bord i bussen skal du sitte i ro til den kjører. 

 

2. Regler for oppførsel i bussen: 
a. Vi sitter rolig og rett vei på setet med beina på golvet. 

b. Vi vandrer ikke rundt i bussen. 

c. Skolesekken holdes på fanget. Den kan ikke stå i midtgangen.  

d. Vi snakker rolig og høflig med hverandre. 

e. Vi plager ikke andre. 

f. Vi bruker ikke stoppsignalet unødvendig. 

 

Ved avgang fra skolen: Skolens bussvakter sjekker at alle sitter fint og har 

sikkerthetsbelte på før bussen kjører.   

 

 

Dersom du bryter noen av disse reglene, må du regne med: 
1. Irettesettelse 

2. Å bli tatt ut av køen, slik at du blir sist inn i bussen. 

3. At sjåføren eller bussvakten plasserer deg på et sete langt framme i bussen. 

4. At du må ringe hjem selv og fortelle hva du har gjort/sagt. 

5. At det blir sendt brev hjem fra busselskapet/skolen. 

6. At busselskapet/skolen og foreldrene dine for en periode må gjøre en avtale om måten 

du skal komme deg til og fra skolen på. 

7. Hærverk i bussen kan bli anmeldt til politiet. 

 

Noen busser har videoovervåking. Dersom hærverk blir filmet av et kamera blir forholdet 

anmeldt av busselskapet. 

 

 

Spesielt for skoleåret 2020-2021: 

I koronaperioden er det skjerpede regler for oppstilling i busskø og sitteplasser i bussen, 

se neste side. 
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Skoleskyss Mosterøy skole gult nivå 
August 2020 
 
Skolebussene kjører vanlige ruter. 
Antall busser blir dimensjonert etter setekapasitet og antall elever med rett på skyss. 
 
Smittevernreglene for reiser under en time på gult nivå: 
 

• De reisende kan sitte skulder ved skulder (helst elever fra samme klasse eller 
fra samme familie), men ikke ansiktet til ansikt.  

• Fremdørene i bussene vil fremdeles være stengt og første seterad vil være 
avsperret. 

• Det er viktig å informere elevene om at de enten sitter sammen med elever fra 
samme klasse, eller sammen med søsken.  

• Håndhygiene er fremdeles svært viktig for å hindre smittespredning.  

• Elever uten skyssrett som vil følge Askjebussen må ha et registrert busskort 
av hensyn til smittesporing.  Kolumbus oppfordrer brukeren til å sørge for et 
fast trekk for bussbilletten, da reisepenger ikke kan benyttes så lenge 
passasjerene ikke kan ha kontakt med sjåføren. 
App på mobiltelefon kan også benyttes. 

 
Skolen oppfordrer til at elever går, sykler eller blir kjørt til skolen, for å redusere 
personkontakt på bussene. 
På bussholdeplassen skal elevene holde god avstand til hverandre mens de venter. 
På avgang fra skolen stiller elevene opp i rett busskø med en meter mellomrom 
mellom hver elev.  Eleven skal vente i busskøen og ikke springe rundt og leke. 
 
 
 
Informasjon om eventuell overgang til rødt nivå: 
Dersom det igjen vil bli aktuelt å innføre «rødt lys» i forhold til smitteverntiltak, vil 
kapasiteten på skoleskyssen halveres. Pr i dag har ikke Kolumbus andre muligheter 
til å gjennomføre skoleskyss ved rødt nivå, enn tilsvarende slik det var på slutten av 
sist skoleår. Skolebussene må kjøre flere turer, hvor første tur går til ordinært 
tidspunkt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


