Huoltajien muistilista:


Taksiyrittäjä osoittaa taksin pysähtymispaikan.
Kyseessä voi olla bussipysäkki, liittymätie tai muu
turvallinen paikka. Mikäli huoltaja ja taksiyrittäjä
ovat eri mieltä pysäkistä, kunta ja yrittäjä päättävät
tieliikennelain nojalla yhdessä sopivasta pysäkistä

Oppilaiden muistilista:


Tule aina ajoissa (vähintään 5 minuuttia etukäteen)
sovitulle pysäkille



Odota kyytiä pysäkillä tai sovitulla paikalla



Käytä aina heijastinta tai heijastinliiviä, kun on hämärä
tai pimeä



Huoltajalla on vastuu lapsesta kodin ja pysäkin
välisellä matkalla



Auto/bussi ei ole myöhässä, jos se saapuu kymmenen viisitoista minuuttia sovitun ajan jälkeen



Keskustele lapsen kanssa siitä, miten
autossa/bussissa tulee käyttäytyä



Älä syöksy autoon siten, että tönäiset muita



Huolehdi, että lapsen ulkovaatteissa on heijastimet
tai että lapsi käyttää heijastinliiviä



Tervehdi kuljettajaa



Ilmoita yrittäjälle/koululle koulukuljetuksiin
liittyvistä asioista, jotka koskevat vakavia asioita
lapsen terveydentilassa



Käytä aina turvavyötä





Ilmoita yrittäjälle/koululle kun lapsi on syystä tai
toisesta poissa, jotta kuljettajan ei tarvitse ajaa
reittiä turhaan



Huoltaja on velvollinen sopimaan yrittäjän kanssa
vahingosta, jota lapsi on aiheuttanut autolle/bussille.
Kunta ei korvaa vahinkoja, joita lapsi (oppilas) on
aiheuttanut ajoneuvolle.

PEDERSÖREN KUNTA

Opettajien muistilista:


Ilmoita yrittäjille aikojen muutoksista



Lopeta tunti aikataulun mukaan

Kuljettajien muistilista:


Muista, että kasvattajana sinun tulee näyttää
esimerkkiä ja hyvää käytöstä. Kielenkäyttösi tulee
olla ystävällistä ja asiallista.



Muista, että erityisoppilaat tarvitsevat usein
enemmän huomiota



Muista liikennesäännöt ja järki, nopeusrajoitus on
koulukuljetuksille 80 km/h

Istu rauhalliseti paikallasi ajoneuvossa



Yritä pysyä aikataulussa ja varaa lisää aikaa jos keli
vaatii



Bussin istumapaikat eivät ole tarkoitettuja
koululaukuille



Aja varovasti kun tulet pysäkille





Bussin tai taksin kuljettaja saa kuljetuksen aikana
puuttua häiritsevään käytökseen tilanteen vaatimalla
tavalla

Huolehdi, että lapset tulevat kyytiin/poistuvat
sovitulla paikalla



Katso, että tulo ja poistuminen tapahtuu
rauhallisesti ja kiireettömästi



Katso, ettet ole unohtanut tavaroita bussiin/autoon





Tarkista, että turvavyöt ovat kiinnitettyinä ennen
kuin lähdet liikkeelle

Odota, kunnes auto/bussi on lähtenyt pysäkiltä ja
katso kaikkiin suuntiin ennen kuin lähdet ylittämään
tietä



Jos kuljetuksen aikana on ongelmia, ota ensin
yhteys koulun rehtoriin ja opetustoimistoon,
tarvittaessa myös vanhempiin

