Skoltaxi inom Piteå kommun
Till dig som har blivit beviljad skolskjuts

Skoltaxi Piteå kommun
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• Gå till hållplatsen
• Var i tid
• Vänta på bilen

Ett tips! Använd reflexväst i mörker!
Vi gör allt vi kan för att resorna med skoltaxi ska fungera
så bra som möjligt. För vi ska kunna hålla tiderna behöver
vi därför att ditt barn står vid hållplatsen i tid och väntar till
bilen kommer.
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Välkommen till skoltaxi
Vi på skolskjutsteamet har tillsammans med PiteTaxi sammanställt information om hämtning och
lämning och vart du som förälder kan vända dig
om du har några frågor.
Ditt barns tider och plats för hämtning och lämning
hittar du på sidan sju i den här broschyren. Det kan
bli ändringar av tiderna i början av terminen innan
skolans slutliga scheman är klara.
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Hämtning – viktigt att hålla tiderna
Skoltaxi har precis som busstransporterna bestämda avgångstider
och hållplatser. Det är PiteTaxi som har transportuppdraget och de
meddelar dig vilka tider och hållplatser som gäller för hämtning och
lämning av ditt barn. För att ditt barn ska komma i tid till skolan tar
PiteTaxi hänsyn till tiden för skolstart och avståndet till skolan då
de bestämmer upphämtningstiderna.
Om ditt barn av någon anledning skulle missa morgontransporten är det ditt ansvar som vårdnadshavare att se till att ditt barn
tar sig till skolan.

Kom ihåg att avboka taxin
Om ditt barn ska vara ledig eller blir sjuk ska du anmäla det till
PiteTaxi så fort du kan, minst 60 minuter innan tiden för hämtning
eller lämning. Det går bra att ringa eller maila, se kontaktuppgifter
på sista sidan.
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Hållplats
PiteTaxi meddelar vart ditt barn ska hämtas och lämnas. Vissa ska
gå till samlingshållplatser, för övriga gäller infarten till hemmet.

Hemresa
Som regel gäller hämtning 10 minuter efter sluttid, men för att
transporterna ska bli så effektiva och miljövänliga som möjligt
samordnas hemresorna. När ditt barn ska hem från skolan kan det
därför innebära att hen måste vänta en stund på taxin.
Skolan har ansvar för tillsyn av barnen fram till taxin kommer.
Taxi meddelar dig som förälder tid för hemresa.

Skolskjuts till och från fritids
Fritidselever har inte rätt till skolskjuts till eller från fritids. Om ditt
barn har både fritidsplats och skolskjuts ska du skicka in ett schema
till skolskjuts@pitea.se. I schemat ska du tala om vilka tider ditt
barn inte går på fritids så att hen kan få skolskjuts till eller från
skolan de dagarna.
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Skolskjuts mellan hemmet och hållplats
Om ditt barn har trafikfarlig väg vid hemmet eller långt till hållplatsen kan anslutningstaxi bli aktuellt. Elev i förskoleklass till årskurs
9 har rätt till kostnadsfri skolskjuts mellan bostad och anvisat uppsamlingsställe, om avståndet är längre än 2 km mellan barnets hem
och skolskjutsens hållplats ges taxitransport till hållplatsen.

HÅLLPLATS

Längre än två kilometer
Barn i förskoleklass till
och med årskurs 9.
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Skola

Meddela PiteTaxi vid ledighet eller sjukdom
Kontaktuppgifter PiteTaxi:
Skoltaxi: Kl 7-16 tel 0911-23 32 25
Övrig tid tel 0911-80 000
E-post: skolandringar@pitetaxi.se

Meddela Piteå kommun vid flytt eller ändrade
omständigheter
Vid övriga frågor och funderingar angående skolskjuts
är du välkommen att kontakta Skolskjutsteamet via
skolskjuts@pitea.se eller ringa 0911-69 60 00.
Vill du veta mer om riktlinjerna för skolskjuts kan du hämta
Skolskjutsreglementet på kommunens hemsida,
www.pitea.se/skolskjuts

Ditt/dina barn har blivit beviljade skoltaxi med PiteTaxi i anslutning till
skolans start och sluttid. Följande gäller för hämtningstid och plats:
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Skolskjutsteamet:
Tel 0911-69 60 00
E-post: skolskjuts@pitea.se
Pite Taxi:
Kl 7-16 tel 0911-23 32 25
Övrig tid tel 0911-80 000
E-post: skolandringar@pitetaxi.se

Utbildningsförvaltningen
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se
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Kontakta oss:

