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Vej og trafik

Vedr. Skolebuskørsel, Hammerum Skole
Vi har et stort ønske om at få analyseret og handlet på situationen omkring skolebusruten
til Hammerum Skole
Set fra skolens perspektiv er der et akut behov for at ændre på betingelserne for vores
elever, der kører med skolebus.
Udfordringerne ligger primært i tiden, at det er samme rute, der servicerer Kølkær og
Hammerum Skoler samt det store antal børn i indskolingen, som bruger bussen internt i
Hammerum by til deres fritidshjem
Eksempler:
Elever, der er bosiddende i Kølkær by, skal tage skolebussen kl. 7.20 for at komme
i skole i Hammerum til kl. 8.15. De, der bor længere ude, stiger på før…
Elever, der har fri efter 6.lektion – kl. 13.45 – skal vente på skolen til kl. 14.15, før
der er afgang med den sidste bus.
Bussen er ofte mere end proppet efter 5. time, hvor indskolingen har fri. Men kun til
den har passeret Brønsgård, hvor de fleste skal af.
Vi lægger skema efter bussen. Reglerne om ventetid betyder, at det ikke er fag,
pædagogik og fleksibilitet, der afgør, hvordan skoledagen struktureres – men
bussens afgangstider. Det er en normal foreteelse, at lærere kører eleverne hjem
efter ”anderledes” skoledage.
Elever, der er afhængige af skolebussen, har ikke de samme muligheder som alle
andre for fx at deltage i frivillig musik.
Med den nye skolereform og den udvidede skoletid anser vi det for en nødvendighed at få
ændret på rammerne/køreplanen omkring rute 153
Det er ikke rimeligt med en skoleuge på hhv. 35, 33 og 30 timer at skulle bruge mellem 8
og 10 timer i bussen, når mindre kan gøre det.
Desuden bør der ses på, om det er nødvendigt, at en meget stor del af børnene har behov
for buskørsel til deres pasningsordning (Brønsgård, Tangsøgård)
Vi håber, der vil blive set konstruktivt på at ændre forholdene omkring skolebuskørslen til
Hammerum Skole.
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