Til skoler, elever og foresatte ved videregående skoler

Vår ref.: 2020/43012

Deres ref.:

Bergen, 06.11.2020

Vedr. skoleskyss ved innføring av rødt nivå i videregående
skoler
Fra mandag 9 november innføres det rødt nivå for smittevernstiltak for videregående skoler i
Askøy, Alver, Bergen, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Vaksdal og Øygarden kommune.
I disse kommune er det følgende videregående skoler:
•
•
•

•
•
•

Askøy kommune: Askøy vgs, Hop vgs
Alver kommune: Knarvik vgs
Bergen kommune: Amalie Skram vgs, Arna vgs, Bergen Katedralskole, Fyllingsdalen
vgs, Hyssingen produksjonsskole, Laksevåg og Bergen Maritime vgs, Langhaugen
vgs, Nordahl Grieg vgs, Olsvikåsen vgs, Sandsli vgs, Slåtthaug vgs, Stend vgs, Tertnes
vgs, Årstad vgs, Åsane vgs, Bergen Privat Gymnas, Danielsen vgs, Krokeide vgs, Metis
vgs, Rudolf Steinerskolen-vgs, St. Paul gymnas
Bjørnafjorden kommune: Fusa vgs, Os gymnas, Os vgs
Osterøy kommune: Osterøy vgs
Øygarden kommune: Sotra vgs

På rødt nivå gjelder følgende retningslinjer for transport og skoleskyss:
•
•
•
•
•
•

Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
Ved bruk av offentlig transport bør elevene holde avstand til andre.
Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige
transportmidler, bør unngås.
Skoleskyss: Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning kan
sitte sammen. Det kan gjøres lokale vurderinger i samråd med lokale
helsemyndigheter.
Ved bruk av offentlig transport bør elever følge lokale anbefalinger for bruk av
munnbind. Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer,
er det ikke nødvendig å bruke munnbind.
Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Elever som er syke eller har sykdomssymptom skal ikke reise med skoleskyssen. Dette gjelder
selv med milde sykdomssymptomer.
Videregående elever som reiser er avhengig av å reise kollektivt til skolen bør i samsvar med
smittevernsretningslinjene holde avstand til andre reisende. Det er også påbud om bruk av
munnbind på kollektivtransport, når det ikke er mulig å holde 1-meters avstand.

Dersom alle elever som vanligvis reiser kollektivt til skolen fortsetter å gjøre det i perioden
med rødt nivå, vil det kunne bli kapasitetsutfordringer på en del av våre busslinjer. Skyss vil
kontinuerlig følge med på utviklingen i passasjertall, og forsøke å finne løsninger for å øke
kapasiteten der det er praktisk mulig. Det må likevel påregnes at det vil ta noe tid før
eventuell kapasitetsøkning kan innføres.
Nærmere angående skoleskyss utført med drosje for videregående elever
På drosjeturer med videregående elever vil annethvert sete benyttes. Dette innebærer at det i
vanlige 5-seters drosjer ikke fraktes flere enn to elever.
Det vil imidlertid ta noe tid før den nye retningslinjen blir fulgt opp for alle turer, da dette vil
kreve en re-planlegging av dagens drosjeturer. Derfor må det også påregnes at endringer i
dagens hentetider. Drosjeskyssen vil bli satt opp til eleven sine ordinære start- og sluttider.
Det er påbud om bruk av munnbind under drosjetransport for både sjåfør og passasjerer.
Dersom det er dager eleven ikke har behov for drosjeskyss er det viktig at operatør varsles om
avlysning(-er) så tidlig som mulig.

Spørsmål kan rettes til skoleskyss@skyss.no eller per telefon 55 55 90 70, tastevalg 2 –
skoleskyss.

