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Vi ser oss for før 
vi krysser veien.

Vi venter alltid  
til bussen har kjørt.Vi bruker alltid 

gangfeltet.

Velkommen 
til skolebussen!

Sammen gjør vi bussturen tryggere for alle.

Mange tusen barn i Buskerud reiser med 
skolebuss hver eneste dag. Vi som kjører 
skolebussene gjør alt vi kan for at turen skal 
foregå trygt og sikkert, og våre små passasjerer 
er stort sett både flinke, snille og fornuftige. 
Likevel er det enkelte ting som ikke kan sies 
for ofte. De viktigste har vi oppsummert i 
denne lille brosjyren. Vær så snill og ta praten 
med ditt barn slik at vi sammen kan gjøre 
bussturen så trygg som overhode mulig. 

Thousands of school children in Buskerud travel 
by school bus every day. We who run the school 
buses do everything in our power for the trip to 
take place safely. Our little passengers are 
generally kind and sensible. Still, there are some 
things that can not be said too often. We have 
summarized the most important points in this 
little brochure.
Please talk to your child so that we can make 
the bus trip as safe as possible.

Til foreldre og foresatte
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Når vi er på holdeplassen 

Når vi er på bussen 

Vi bruker setebelte. Å bruke 
belte når det finnes er påbudt.
 

Vi rekker ut hånda. Da ser 
sjåføren helt sikkert at du 
skal med og vet at det er 
nødvendig å stoppe.

Vi har sekken på gulvet/
fanget. Dette gjør vi for at 
alle skal få plass. Sekken 
trenger ikke et eget sete.

Vi dytter aldri. Det er gøy å leke litt, 
men hvis man dytter kan noen ende 
opp ute i veien. Det er farlig hvis 
bussen kommer kjørende.

Vi trykker på knappen.  
Da vet sjåføren at du skal av  
og kan stoppe. Men bare trykk 
når du skal av!

Når vi venter på bussen

Vi bruker alltid refleks. 
Når du har refleks kan alle 
som kjører bil se deg godt.

Vi står alltid rolig, langt fra 
fortauskanten. Når bussen 
stopper trenger den plass også 
inn på fortauet. Står du for nær 
kanten kan du bli truffet av 
sidespeilet på bussen. 

Vi har skolekortet klart.


