
  

 

 
 

 
Smitteverntiltak ved oppstart skoleskyss for 1.-4. trinn mandag 27.04.2020 
 
Vi ber om at denne informasjon distribueres til berørte skoler med tanke på informasjon 
til elever og foresatte. 
 
Brakars ansvar ift skoleskyss for 1-4 trinn fra 27. april 2020, er å sikre tilstrekkelig 
kapasitet slik at anbefalt smittevern kan ivaretas.  
 
Det er viktig at det oppfordres til at det kun er de barna som har rett på skoleskyss som 
bruker busstilbudet til skolene. Andre barn som har benyttet ungdomskort må 
oppfordres til å gå eller sykle fram til sommeren. 
 
Råd om transport og skoleskyss i veileder fra FHI 
Brakar følger til enhver tid Folkehelseinstituttets (FHI) planer for smittevern og 
beredskap, og vil gjøre tilpasninger i tråd med gjeldende anbefalinger for å opprettholde 
anbefalt avstand. FHI kom 20.april med en veileder i smittevern for gjenåpning av 
skoler, for klassetrinn 1.-7. 
 
I veilederen står det følgende om transport og skoleskyss: 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-
koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/ 
 
• Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig. 
• Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige 
transportmidler bør unngås. 
• Ved bruk av skoleskyss, bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. For 
eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med 
alternerende vindu/midtgang. Elevene må holde en meters avstand mens de venter på 
bussen/annet transportmiddel. Hyppig berørte flater i bussen (for eksempel håndtak 
eller lignende) bør rengjøres daglig. 
• Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet. 
 
Brakar skal så langt det lar seg gjøre dimensjonere kapasiteten på busser som er i bruk 
til skoleskyss i tråd med anbefalingene, slik at det lar seg gjøre å sitte to elever per 
seterad med fire sitteplasser. Skole og foresatte må informere elevene om hvordan de 
skal opptre på bussholdeplass og om bord på bussen. 
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Smitteverntiltak på bussene 
Brakar gjorde tidlig, sammen med våre operatører, flere smitteverntiltak for å redusere 
smittefare ombord. Det ble gjort både av hensyn til passasjerer og førere. Alle Brakars 
operatører følger retningslinjene fra FHI. 
 
Disse tiltakene vil møte elevene som benytter skoleskyss: 

• Fremste dør på bussene er stengt for påstigning. 

• Første seterekkene er avstengt for bruk, av hensyn til fører. 

• Det er ikke kontantbetaling om bord eller mulighet til å lese av skolekort. 

• Plakater henger om bord med FHIs rutiner om hånd- og hostehygiene. 

 
Allerede fra tidlig i mars ble det et opptrappet daglig renhold av transportmidlene, med 
ekstra renhold og desinfisering av kontaktflater som håndtak og gripeflater, samt 
knapper for å åpne dørene. Disse tiltakene blir opprettholdt. 
 

Reiseråd for skoleskyss: 
• Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen. 

• Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen 

• Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet 

ditt til fører. 

• Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand. 

• Unngå å sette deg på de to forreste seteradene som er sperret av, av hensyn til 

fører. 

• Du og en annen elev kan sitte på samme seterad. Dere skal ha ett sete og gang 

mellom dere. 

• Du skal sitte på motsatt sete som det eleven foran deg gjør. 

• Husk å feste setebeltet. 

• Dersom du er syk, smittet eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du/barnet 

være hjemme. 

 
Smitteverntiltak i spesialtransporten 

• Det planlegges med et maksimumsantall i hver bilkategori, som sikrer riktig 

avstandskrav. Dette vil bli gjort i samarbeid mellom Brakar og de respektive 

transportører. 

• Både minibusser og taxier skal ha tilgjengelig antibac eller tilsvarende for hyppig 

renhold. 

• Alle foresatte som har barn som benytter spesialskyss, kan velge å kjøre barna 

selv mot utbetaling av kilometergodtgjørelse. 

 
Brakar følger alle rådene fra myndighetene, og retningslinjene kan bli endret dersom det 
kommer nye råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. 
 
 
Takk for at dere bidrar til å gjøre skoleskyssen trygg!  
 


