
KOM GODT I 
SKOLE OG 

HJEM IGEN!
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DU HAR TILMELDT DIT BARN TIL 
AT KØRE MED SKOLEBUS.

Busserne køres af professionelle chauffører med erfaring i 
at køre med børn. Hvis der er brug for det, vil der også være 
en ekstra voksen med i bussen, der kan hjælpe dit barn med 
at få en god tur.

Det er meget vigtigt, at dit barn oplever turene til og fra sko-
le som noget trygt og rart.

Tag derfor en snak med dit barn om, hvordan dit barn kan 
bidrage til, at alle får det godt i bussen.

HUSK AT DIT BARNS SIKKERHED ER DIT ANSVAR
Lær derfor dit barn:

1. Den sikreste vej til og fra stoppestederne.

2. Gå hjemmefra i god tid.

3. Tal jævnligt med dit barn om nedenstående råd.

KÆRE FORÆLDER

SEND DIT BARN SIKKERT 

AFSTED MED BUSSEN



MENS DU VENTER:

1.  Stå stille på fortovet.

2.  Stå klar ved vejkanten eller på fortovet, så  

buschaufføren kan se dig, når bussen kommer.

NÅR DU ER I BUSSEN

3. Du skal altid have sele på. 

4. Bliv siddende imens bussen kører.

5. Tal pænt og roligt så alle får en god bustur.

6. Spis og drik ikke.

7. Chaufføren bestemmer i bussen.

8. Husk dine ting, når du forlader bussen.

NÅR DU STIGER AF BUSSEN

9.  Vær opmærksom inden du går ud af 

bussen se til højre og venstre.

10. Pas på cyklerne.

11.  Vent med at gå over vejen, til bussen 

er kørt. Bussen skal være helt ude 

af syne, inden du går over vejen, så 

du kan se, om der  

kommer biler, og de kan se dig. 

DIT BARN 

SKAL HUSKE: 



HUSK AT DIT BARNS SIKKERHED ER DIT ANSVAR!

Kontakt skolen, hvis der er noget i 
forhold til busturene, der bekymrer dig. 

Vi ønsker, at alle børn kommer 
godt i skole og hjem igen!

KONTAKT


