Trivselregler
Tänk på andra

Säkerhet
Ute i god tid - För att bussföraren ska kunna
stanna tryggt behöver du vara ute i god tid
och vara redo att kliva på när bussen kommer.
Reflex - Använd reflex eller reflexväst när du
väntar på skolskjutsen under vintern. Då ser
föraren och andra dig mycket bättre.
Säkerhetsbälte - Att använda säkerhetsbälte är det lag på så ta alltid på dig säkerhetsbältet direkt när du sätter dig. Res dig inte
från din plats under resan och knäpp loss dig
först när skolskjutsen står stilla vid hållplatsen.
Har du ingen reflex?
Vi skickar gärna ut en!
Ring oss på 0771 - 55 30 00.

Knuffas inte - Kliv på och av i ordning utan
att knuffas.
Grundskolekort - Ha Grundskolekortet framme när du kliver på så att de andra inte behöver vänta medan du letar efter det.
Visa hänsyn - Var extra snäll mot de som är
yngre än dig och hjälp till om de behöver hjälp.
Använd hörlurar - Lyssna gärna på musik.
Tänk då på att använda hörlurar så att du inte
stör föraren eller andra resenärer med högt
ljud.
Prata gärna - Tänk på ljudnivån när du pratar
och skrik inte till klasskamrater eller kompisar.
Fötterna på golvet tack! - Ha inte fötterna på
ett säte.

Rullande föremål

Glass, mat & dryck
Äta och dricka - Du får inte äta eller dricka
sådant som kan lukta eller kladda ner under
resan. Ta med skräpet ut ur skolskjutsen och
släng i närmaste papperskorg.

Skateboard, airboard & inlines - får inte användas under resan. Det är för din egen och
andras säkerhet. Du får ha med dig sakerna
om du lägger det under sätet med hjulen upp,
i bagageutrymmet eller i knät.

Berätta för oss - Vi hjälper dig!

Ha en trevlig resa!

MAJ 2018

Om någon beter sig illa mot dig eller en kompis så
berätta det för föraren, dina föräldrar eller din lärare på
skolan.

