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Aftalen med VBT
 Børnene tilbydes at blive kørt til og fra skole med VBT.
 Der må være 7-9 børn i en bus.
 Det tilstræbes, at ingen børn sidder i bussen længere tid end
maksimalt 1 time.
 Ved akutte forhold, hvor ruten må ændres, eksempelvis
snestorm og lignende skal VBT kontakte skole og/eller
forældre.
 Chaufførerne får kursus i at køre med handicappede børn.
 Chaufførerne skal have kontakt med den voksne, som henter
og bringer, for at kunne aflevere barnet.
 Ved manglende afhentning af et barn er chaufførerne pligtige
til at først at kontakte forældrene. Kan forældrene ikke
træffes, kontakter chaufføren skole/KKFO, og barnet køres
tilbage til skole/KKFO. Efter lukketid kontaktes Døgnvagten.
 Som udgangspunkt er kørslen fastlagt for 1 år.
Forældrene skal huske at
 hente og bringe børnene ved bussen.
 være på afhentningsstedet 5 min før og 5 minutter efter det
aftalte tidspunkt, da eleven ellers risikerer ikke at komme med
bussen. Forældrene står i de tilfælde selv for, at eleven
kommer i skole.
 være rettidige, da det er ærgerligt for de andre børn i bussen
og ventende voksne, at tiden trækkes i den sene ende af
ruten.
 ringe til VBT og melde afbud, hvis barnet ikke skal med
bussen ud eller hjem, f.eks. ved sygdom.
 at give skolen besked om særlige forhold vedr. barnet f.eks.
epilepsi og kramper. Så sørger skolen for, at chaufføren/VBT
får beskeden.
 kørsel/ ruter ikke kan ændres.
 I selvfølgelig meget gerne selv må aflevere og hente jeres
barn på skolen, blot I husker at give VBT besked.
 underrette skolen, Gitte Simonsen, med det samme ved alle
uhensigtsmæssigheder.
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Hvad gør Strandparkskolen
 Skolen indberetter alle uhensigtsmæssigheder og episoder til
VBT.
 Skolen indberetter alle forsinkelser dagligt i en elektronisk
logbog til både VBT og forvaltningen.
 Skolen sørger for, at alle relevante oplysninger til brug for
barnets kørsel, bliver videregivet til VBT.
 Skolen sørger for at hente og aflevere børnene ved busserne
på skolens område.
Kontakt
Hvis I har spørgsmål eller problemer i forbindelse med jeres barns
kørsel henvend jer da til VBT (tlf. 72 100 700) eller til administrativ
leder Gitte Simonsen på tlf. 24 48 66 39 eller mail: gittle@buf.kk.dk
I skolernes ferie skal forældrene kontakte KKFO´en på
tlf. 36 14 14 80.
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