
 

 

SKOLEKJØRING 2016 - 2017 
 

Mandag 07.11.2016 starter vi opp med skoleskyss til skolen. 
Skoleskyssen slutter til skolen fredag 17.03.2017.  
 
Buss til skolen:  Elever i 1. - 10. trinn kan ta skolebuss til skolen om morgenen (07.11.16 - 17.03.17.) 

  
Buss fra skolen:  Elevene fra 1. – 7. trinn har tilbud om skolebuss hjem etter skoletid mandag 07.11.16   

-  fredag 17.02.17. NB! Ingen skyss fra skolen for elever på ungdomstrinn og 

videregående. 

Til skolen: 
Rute Tidspunkt Kjørerute 

1            07:45       Sjøområdet / Skjæringa / Vei 230 / 232 / 234 - skolen 

                                           Elevene i vei 232-234 går på bussen på motsatt side av busskuret, slik at de slipper å 
   krysse Hilmar Rekstens vei.                                      
 

2   07:55    Vei 238 / 236 – 509 – skolen 

                                          Elever i 238/236 går på bussen utenfor 238-18. 
 

3 07:55        Vei 505 / 228 / 226 / 224 / 223 / 222 / 219 / 217 – skolen 

 
Elever som bor på Haugen har ikke tilbud om skolebuss, verken tur eller retur. 
 

Fra skolen (07.11.16. – 17.02.17), elever 1.-7. trinn): 
 

Dag Tidspunkt Klassetrinn 

Mandag 13:25 1., 2., 3., 4. 

 14:10 5., 6., 7. 

Tirsdag 13:25 1., 2., 3., 4., 5. 

 14:10 6., 7. 

Onsdag 14:10 1.,2.,3.,4.,5.,6. 

 15:05 7. 

Torsdag 12:10 1., 2., 3., 4.  

 13:00 5., 6., 7. 

Fredag 13:25 1., 2., 3., 4.,5.,6.  

 14:10 7. 

 
Rett sted til rett tid 

Foreldre er ansvarlige for at barna kommer på bussen om morgenen. Det kan være nødvendig at foreldrene i en 
overgangsperiode følger barna til bussen og ser til at påstigningen foregår på en trygg måte.  
Elevene må ta den bussen som er oppsatt for den veien de bor i, slik at alle får plass.  
Adresseendringer må meldes inn til skolen, slik at vi vet hvor elevene skal hentes. 
 
Oppførsel på bussen 

Skolens ordensregler for atferd gjelder også på skolebussen. Overholdes ikke disse reglene, kan man for en 
periode miste tilbudet om skoleskyss. 
 
Bli sett! 

Elevene bør utstyres med refleksvest og / eller godt synlige reflekser. 
 
Kjør kollektivt! 

Vi oppfordrer alle til å benytte tilbudet om kollektiv skoletransport. Dette av hensyn til miljø og sikkerhet. 
Hvis det fortsatt er foresatte som kjører sine barn til skolen, må man være spesielt oppmerksom på barna på 
parkeringsplassen ved idrettshallen / skolen. Her er det mye trafikk, og svært uoversiktlig i perioder.  
 
Longyearbyen skole, 31.10.2016 
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Med vennlig hilsen 
 
Siv Tove Elisabeth Sødal 
Rektor  
 
 


