Levanger kommune
Frol barneskole

Okkenhaug 16. juni 2015

Bussruter Frol barneskole 2015-2016
Bussrutene for kommende år er nå bestemt. Det er Fylkeskommunen som bestemmer rutene, og
de er som følger:
Morgenrute:
Buss 1: Børøya – Gamle Kongevei – Skånes – Mulelia – Sætersmyra - Frol
Buss 2: Mule – Rinnleiret – Rinnan- Salthammer – Mule skole – Frol
Buss 3: Okkenhaug (den bussen som kjører Okkenhaugelevene i dag) – Frol
Buss 4: Munkeby - Stokkbakken – Langåsdammen- Frol
Minibuss*: Haugskottkrysset- Kleivan – Okkenhaugvegen – Frol
Starttidspunkt for rutene kommer senere. Dere vil få beskjed i god tid før skolestart til høsten.
*Minibussen starter å ta på elever etter Haugskottkrysset. Den kjører Hojemsveien (veien mellom
Mule og Okkenhaug), og tar med alle elever langs denne veien. Ingen elever i Kleivankrysset i
Okkenhaug skal på minibussen. De skal stå på buss 3.
Elever som bor mellom Kleivankrysset og Frol, og som har rett på skyss, må trolig bli med
ungdomsskolebussen. Dersom det viser seg at det er ledig kapasitet på minibussen eller
Okkenhaugbussen vil de sitte på en av dem.
Om det er plass vet vi ikke før vi har oversikt på hvem som skal ha SFO-plass. Elever med SFOplass mister rett på skyss, og frigjør kapasitet på bussen. Nærmere informasjon vil bli gitt.
Når det gjelder heimkjøring, blir det andre ruter enn de som står over, i alle fall 3 dager i uka.
Dette skyldes at på de 3 dagene skal 1. 4. klasse hjem en time før 5. 7. klasse. Bussenes
kapasitet skal utnyttes, og en må påregne at bussturen hjem blir lengre enn til skolen. Slik det ser
ut pr. i dag vil det gå en buss til Mule, og en buss til Okkenhaug/Munkeby disse dagene på hver
heimkjøring. Dette jobbes det med å lage en god logistikk på hos Trønderbilene.
Det som står over fordrer lokalkunnskap, og har dere spørsmål til rutene eller andre ting som har
med skyss å gjøre, ber jeg dere ta kontakt helst før 26. juni.
Reglene for å få skyss:
Grensa for å få buss er 2 km for 1. klasseelever, og 4 km for 2. 7. klasseelever.
Avstand eleven kan ha fra heimen til holdeplass er 1 km i 1. klasse, og 2 km i 2. 7. klasse.
Evt. søknad om skyss pga. farlig skolevei må leveres skolen så snart som mulig.
Kontaktperson ang. skyss på Frol barneskole
Geir Ole Nilsen
Epost: geinil@levanger.kommune.no
Mobil: 98855179
Kontor: 74053350 fram til 26. juni og fra 3. august: 74053500
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