Lokal bilaga 1 till Skolskjutsreglemente för förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i Dalarnas län
Detta dokument är en bilaga till länets gemensamma skolskjutsreglemente som är
huvuddokumentet. Varje kommun tar egna beslut i nedanstående punkter. Den lokala bilagan kan
variera mellan kommunerna.

3 Regler
3.1 Skolskjuts
3.1.2 Upptagningsområde
Elev har rätt till skolskjuts till den skola vars upptagningsområde eleven tillhör eller den skola vi
anvisat eleven till. Om eleven väljer en annan skola kan skolskjuts beviljas efter ansökan, om
skolskjutsen inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
Dessa upptagningsområden finns i Orsa kommun. Den skola eleven placeras i utgår ifrån elevens
folkbokförda adress i kommunen. Se områdena på karta på sista sidan.
•

Kyrkbyns skola, årskurs F–6
Västra delen av Orsa kommun. Elever som bor i centrala Orsa, Sandhed, Hansjö och Born
tillhör Kyrkbyns skola.

•

Bergetskolan, årskurs F–6
Östra delen av Orsa kommun. Elever som bor i Storgärdet, Berget, Trunna, Slättberg,
Stackmora, Mickelvål, Åberga, Kallmora, Skattungbyn, Mässbacken, Björken, Nederberga
och Kallholen tillhör Bergetskolan.

•

Digerbergets skola, årskurs F–6
Södra delen av Orsa kommun. Elever som bor i Höglunda, Högbacka, Stenberg,
Lindänget, Näset, Holen, Viborg, Oljonsbyn, Torrvål, Sundbäck, Vångsgärde, Lisselhed,
Maggås och bostadsområdet kring Strandellvägen tillhör Digerbergets skola.

•

Orsaskolan, årskurs 7–9
Alla elever som bor i Orsa kommun och går årskurs 7–9 tillhör Orsaskolan.

3.2 Skolväg (avstånd)
3.2.1 Avståndsregler
Skolskjuts anordnas för elev i grundskola (årskurs F-9) med följande gångavstånd från elevens
folkbokförda adress till skolan.
•
•
•

Årskurs F-3, en skolväg som överstiger 2 km
Årskurs 4-6, en skolväg som överstiger 3 km
Årskurs 7-9, en skolväg som överstiger 4 km

3.2.4 Likformighet i bostadsområden
Det finns undantag från avståndsreglerna och elev har rätt till skolskjuts i följande områden:
•
•

Storgärdet, elever på Bergetskolan i årskurs F–3
Sandhed, elever på Kyrkbyns skola i årskurs F–3

3.2.5 Avsteg från avståndsregeln på grund av trafikförhållanden/farlig skolväg
Elev har rätt till skolskjuts om eleven måste gå längs eller passera någon av dessa vägar för att ta sig
till skolan och ingen planskild korsning finns:
•
•
•
•

Riksväg E:45
Högbackavägen
Landsvägen
Moravägen mellan rondellen vid riksväg E:45 och rondellen vid Järnvägsgatan

9 Kommunala beslut och taxor
9.1 Administrativ kostnad för skolkort
Om eleven tappar bort, förstör eller får sitt skolkort stulet ersätts det mot ett nytt skolkort, det
kostar 100 kr.
Elev som inte längre är berättigad till skolskjuts ska omgående lämna tillbaka skolkortet till skolan.
Om skolkortet inte lämnas tillbaka debiteras vårdnadshavaren med 100 kr.
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