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Smittevern og skoleskyss – sikring av tilstrekkelig kapasitet
Vi ber om at dette brev distribueres til samtlige skoler i din kommune, også privatskoler. Brevet
og/eller vedlegg (plakat og utkast til sms og epost) er også tenkt som informasjon til foresatte.
Med raskt skiftende smittetrykk og endringer fra rødt til gult så endres også etterspørselen etter
skoleskyss. Skoleskyssen skjer i all hovedsak med det ordinære åpne busstilbudet og med blanding
av elever fra ulike skoletrinn og med busslinjer som går innom mange kommuner og skoler. Det er
avklart med helsemyndighetene at smittevernveileder for kollektivtrafikk gjelder for alle linjer som er
åpen for ordinære reisende; dvs. trikk, T-bane, båt, tog og buss inklusiv egne skolebusser.
På rødt nivå og med forsterkede tiltak så er det mange som har forventninger til at Ruter skal sperre
av seter og redusere til halv kapasitet. Erfaringene fra i fjor vår med avsperrede sitteplasser var ikke
gode. De medførte at passasjerene ikke spredte seg og utnyttet plassene godt nok, og i stedet ble
stående for tett ved dørene. Smittevernsveilederen fastslår at reisende, også elever, kan sitte
skulder ved skulder også på rødt og gult nivå. Forsterkede tiltak i kollektivtrafikken betyr således
ikke at man skal sitte på annethvert sete, men derimot at man skal spre seg godt om bord, bruke
sitteplasser fremfor ståplasser og dessuten spre seg på alle tilgjengelige avganger. Ruter vil også
understreke at kollektivtilbudet kun skal brukes av de som virkelig må reise.
Ruters oppfordring til alle reisende, også i skoleskyssen er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke reis kollektivt med mindre du må.
Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
Bruk munnbind – påbudt i de fleste kommuner for alle over 12 år.
Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på bussen.
Gå inn midt-/bakdør på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
Utnytt alle seter og stå spredt på ståplassene slik at man unngår å stå tett sammen.
Ikke beslaglegg seteplass med vesker eller lignende.
Husk å feste setebeltet der slike finnes og ha det på under hele reisen.
Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.
Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.
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Ruter As | Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus | Dronningens gate 40 | Postboks 1030 Sentrum | NO-0104 Oslo | Telefon: +47 400 06 700
Bankgiro 5081.08.21946 | Foretaksregisteret NO 991 609 407 MVA | www.ruter.no | post@ruter.no

Skolene har ansvar for å informere elever og foresatte om de retningslinjer som gjelder for
skoleskyssen.
Skolen har ansvar for eleven innenfor skolens område, herunder også sørge for en forsvarlig av/påstigning av elevene på stoppestedene ved skolen. Skolen har også ansvar for elevenes oppførsel
under transport, jf opplæringsloven §13-4.
Ved hjemmeskole oppfordrer vi skolene om å følge prinsippet med undervisning på skolen annenhver
dag. Noen få skoler har ønsket å tilrettelegge for delt skoledag med skoletider fra for eksempel 8-12
og 12-16. En slik oppdeling krever i praksis en dobling av antall turer, noe som kan være utfordrende
å få til. Det har også en kostnadsside som kommunene, gitt at dette er avvik fra fastlagt skolerute, må
være forberedt på å dekke selv. Ruter er i dialog med fylke og stat om eventuell dekning av slike
merkostnader, men foreløpig uten avklaring.
Kjører som normalt
Alle skoleskysslinjer og all øvrig kollektivtrafikk er i full drift. Men med kravene til avstand om bord er
kapasiteten også redusert.
For å redusere sannsynligheten for overfylte skolebusser og ditto smitterisiko så ber vi skolene om å:
•
•
•
•
•
•

Planlegge start- og sluttider for å sikre god spredning av elevene på aktuelle avganger.
Oppfordre elever til å reise på andre måter enn med skolebussen (gå/sykle/samkjøre).
Oppfordre elevene til å spre seg på de tilgjengelige bussavganger. Hvis alle velger å reise
med siste buss før skoleklokka ringer, så er faren for trengsel stor.
Informere foresatte om innholdet i dette informasjonsskriv.
Forberede elevene på at det vil bli iverksatt kontroller på utvalgte stoppesteder; se vedlegg.
Ha en god dialog med Ruter om evt. utfordringer; primært koordinert via kommunens
skoleskyssansvarlige.

Samarbeide
Kollektivtransportaktører er opptatt av å hindre/begrense smitte av Covid-19 blant passasjerer og
sjåfører/konduktører i kollektivtrafikken i Norge. Intensivert renhold og desinfisering av utsatte flater
om bord er iverksatt av alle operatører. Sjåførene skal i minst mulig grad være i kontakt med
passasjerer. Sjåførene er likevel i en utsatt posisjon eksponert som de er for mange mennesker i
løpet av en arbeidsdag. Tiltakene med avsperring av første dør, avstengning av billettmaskiner og
avstengte soner foran i bussen er innført for å redusere smittefare.
Vi er også glad for å kunne fortelle at tiltakene som har vært innført i kollektivtrafikken fungerer. Blant
kollektivtrafikkens mange tusen ansatte er antall smittede og antall i karantene svært lavt. Det
generelle sykefraværet er også lavere enn i en normalsituasjon.
Vi håper på et godt samarbeide om smittevern også i tiden som kommer. Får vi elevene til å følge
våre retningslinjer skal skoleskyssen kunne opprettholdes på en god og trygg måte.
Ta gjerne kontakt med kommunens skoleskyssansvarlige dersom det er spørsmål av noen art. På
denne måten får vi koordinert henvendelser og ivaretatt en god dialog. Ruters skoleskyssavdeling,
ruteplanleggerne og Konsentra for spesialskyss står alle parat til å sikre en fortsatt god avvikling av
skoleskyssen.
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Vi vedlegger en enkel informasjonsplakat og et par utkast til tekster som kan være egnet til å
distribuere til elever og foresatte gjennom skolens ulike digitale kanaler.
Henvendelser:
epost: post@ruter.no (Skriv «Skoleskyss» i emnefelt/overskrift).
telefonnr til Ruter, Skoleskyssavdelingen: 40 00 67 00 (hverdager kl 10-14)
telefonnr vedr. spesialskyss Konsentra: tlf 24 20 20 33 (man-fre kl 07-17)
Kontaktskjema for henvendelser spesialskyss: https://kontakt.skoleskyss.no/contact

Med hilsen
Ruter As

Jarl P. Eliassen
Senior rådgiver/direktør
Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg:
Utkast til epost og sms
Infoplakat til skoler
Liste over mottakere:
Nittedal kommune
Aurskog-Høland kommune
Eidsvoll kommune
Bærum kommune
Gjerdrum kommune
Nes kommune
Hurdal kommune
Nannestad kommune
Vestby kommune
Nesodden kommune
Enebakk kommune
Rælingen kommune
Ås kommune
Frogn kommune
Ullensaker kommune
Lørenskog kommune
Lillestrøm kommune
Nordre Follo kommune
Viken fylkeskommune, Erik Heier
Viken fylkeskommune, Brynjard Rønningen
Viken fylkeskommune, Hilde Karin Kløvfjell
Viken fylkeskommune, Lene Jensen
Asker kommune
Liste over kopimottakere:
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Ruter, Covid Post
Område indre by, Siân Ambrose
Område nord-øst, Kristoffer Westad
Område sør, Ole Jakob Aanes
Område vest, Robert Fjelltun
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Solveig Hay Ingebrigtsen
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Anne Sigrid Hamran
Brakar AS, Anne Gamborg
Utdanningsetaten
Østfold kollektivtrafikk, Lars Erik Haug
Viken fylkeskommune

Side 4 av 4

20/00888-52

02.02.2021

Hei, alle elever!
Vi må alle gjøre vårt for å sikre at smittevernstiltak blir overholdt
om bord på skoleskyssen. Vi ber dere derfor om følgende:

1. Ikke reis kollektivt dersom dere ikke må
2. Spre dere over ulike avganger
3. Benytt sitteplasser framfor å stå
4. Barn over 12 år skal benytte munnbind
5. Ikke reis dersom du er syk eller har vært i
kontakt med noen som er smittet av
Covid-19
Husk gyldig billett når du reiser kollektivt.

Sammen klarer vi dette!

210202
Utkast sms tekst
Hei alle foresatte ved xxxx.
Vi må alle gjøre vårt for å sikre at smittevernstiltak blir overholdt om bord på skoleskyssen. Vi ønsker
derfor å oppfordre alle elever til å:
1.
2.
3.
4.
5.

Ikke reise kollektivt dersom de ikke må
Spre seg på ulike avganger
Benytt sitteplasser framfor å stå
Bruk munnbind – påbudt i de fleste kommuner for alle over 12 år.
Ikke reis dersom man er syk eller har vært i kontakt med noen som er smittet av Covid-19

Som et forsøk på å forhindre kapasitetsutfordringer på skoleskyssen vil Ruter nå gjennomføre
informasjonskontroller på noen stoppesteder framover. Kontrollørene kommer ikke til å utstede
gebyrer eller avvise elever, men sjekke billetter som et smittevernstiltak for å sikre at det kun er
skoleelever med gyldig billett og med reelt behov som benytter bussen. Vi må prøve å sikre at elever
som har fått innvilget skoleskyss pga lang skolevei får plass på bussen.
Vi ber om at dere tar en prat med eleven om disse retningslinjene, samt forbereder de på at de vil
kunne møte på informasjonskontrollører framover.
Vi takker for samarbeidet.

Utkast til tekst e-post
Til alle foresatte ved xxxx
Med raskt skiftende smittetrykk og endringer fra rødt til gult så endres også etterspørselen etter
skoleskyss. Skoleskyssen skjer i all hovedsak med det ordinære åpne busstilbudet og med blanding av
elever fra ulike skoletrinn og med busslinjer som går innom mange kommuner og skoler.
På rødt nivå og med forsterkede tiltak så er det mange som har forventninger til at Ruter skal sperre
av seter og redusere til halv kapasitet. Erfaringene fra i fjor vår med avsperrede sitteplasser var ikke
gode. De medførte at passasjerene ikke spredte seg og utnyttet plassene godt nok, og i stedet ble
stående for tett ved dørene. Smittevernveilederen for kollektivtrafikk fastslår at reisende, også
elever, kan sitte skulder ved skulder også på rødt og gult nivå. Forsterkede tiltak i kollektivtrafikken
betyr således ikke at man skal sitte på annethvert sete, men derimot at man skal spre seg godt om
bord, bruke sitteplasser fremfor ståplasser, og dessuten spre seg på alle tilgjengelige avganger. Ruter
vil også understreke at kollektivtilbudet kun skal brukes av de som virkelig må reise.
I tiden framover vil det på noen holdeplasser stå informasjonskontrollører som kontrollerer om
elevene har gyldig billett før de går om bord på skoleskyssen. Informasjonskontrollørene vil ikke
utstede gebyrer eller avvise elevene, men vi håper at tiltaket er med på å redusere antall reisende og
trengsel om bord.
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Ruters oppfordring til alle reisende, også i skoleskyssen er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke reis kollektivt med mindre du må.
Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
Bruk munnbind – påbudt i de fleste kommuner for alle over 12 år.
Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på bussen.
Gå inn midt/bakdør på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til
fører.
Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
Utnytt alle seter og stå spredt på ståplassene slik at man unngår å stå tett sammen.
Ikke beslaglegg seteplass med vesker eller lignende.
Husk å feste setebeltet der slike finnes og ha det på under hele reisen.
Fører åpner døren, så du trenger ikke trykke på åpneknappen.
Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen

Hva dere kan gjøre
Godt smittevern får vi til gjennom godt samarbeid. Samtidig som at Ruter arbeider for å sikre
kapasitet er vi avhengige av at elever som har gyldig billett i størst mulig grad sprer seg utover
tilgjengelige avganger og at de følger gjeldende retningslinjer om bord. Vi ber derfor om deres hjelp
til å snakke med deres barn/elev om hvilke retningslinjer som gjelder, samt forberede de på
informasjonskontrollene som vil forekomme på holdeplasser i tiden framover.
Vi takker for samarbeidet.
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