KØRSEL FOR
SPECIALKLASSER

2014/15

VARDE KOMMUNE HAR FIRE SPECIALAFDELINGER
•
•
•
•

Lykkesgårdskolen i Varde - elever med generelle indlæringsvanskeligheder
Tistrup Skole – elever med specifikke indlæringsvanskeligheder
Næsbjerg Skole - taleklassen og taleboblen
Tippens Skole

I denne folder kan du læse om principperne for denne kørsel.
Du vil senere blive kontaktet af vognmanden vedrørende de nøjagtige tidspunkter
for afhentning af dit barn.
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ORGANISERING AF KØRSEL
For at kunne give alle elever så kort transporttid som muligt, er kørslen sammensat af 4-8 personers biler og 19-23 personers minibusser. For at sikre ro under
kørslen visiteres eleven til et bestemt sæde i minibussen, eksempelvist på et af
forsæderne ved chaufføren, på et alenesæde eller på en sæderække sammen med
andre.
Minibusserne vil køre på strækningerne:
•
Agerbæk – Fåborg – Årre – Lykkesgårdskolen
•
Starup – Nordenskov – Næsbjerg – Lykkesgårdskolen
•
Oksbøl – Billum – Janderup – Lykkesgårdskolen
•
Nymindegab – Lunde – Outrup – Lykkesgårdskolen
•
Ølgod – Tistrup – Sig – Lykkesgårdskolen
•
Skovlund – Ansager – Hodde – Lykkesgårdskolen
•
Oksbøl – Janderup – Varde – Tistrup Skole
Nogle elever vil blive hentet i bil og senere på ruten med hjælp fra buschaufføren
skifte til minibus. Andre elever vil blive kørt i bil eller minibus hele vejen. Viser det
sig, at der er meget uro i minibussen, kan der flyttes nogle elever over i en lille bil
for at skabe ro.
Elever med individuelle behov kan visiteres til at blive kørt i en bil med plads til
fire eller otte personer.

VISITERING
Det er som udgangspunkt et selvstændigt mål, at eleverne skal lære at køre med
offentlig transport. Kan det ikke lade sig gøre, visiteres dit barn i stedet til et bestemt sæde i en af disse to typer transport:
•
•

Minibus (19-23 personer) med afhentning på adresse (landdistrikter) eller ved
opsamlingssted i byen.
Biler (4-8 personer) med afhentning på adresse

Det er dit barns skole, der er med til at foretager visiteringen ud fra en vurdering af
dit barns ressourcer, alder og modenhed.
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KØRSEL TIL TISTRUP SKOLE FOR
ELEVER MED SPECIFIKKE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER
Køretiden tilstræbes at vare maksimalt 45 minutter. Den gennemsnitlige køretid vil
udgøre 30-35 minutter for elever, der ikke bor i Tistrup eller nærliggende landsbyer.
Om morgenen sker kørslen primært med biler til fire-otte personer.
På strækningen Oksbøl – Varde – Tistrup er der indsat en minibus. Elever med
specifikke indlæringsvanskeligheder vil som udgangspunkt køres som en selvstændig gruppe, hvor hver elev har et selvstændigt sæde i bussen.
Tistrup Skole
mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

Ankomst til skolen 7.30-40

7.30-40

7.30-40

7.30-40

7.30-40

Hjemkørsel

15.35

15.35

15.35

15.35

15.35

Tiderne er vejledende og kan blive justeret.
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KØRSEL FOR ELEVER TIL TALEKLASSEN/TALEBOBLEN I NÆSBJERG
Køretiden tilstræbes maksimalt at vare 60 minutter – for eksempel hvis eleven bor i
Nymindegab. Den gennemsnitlige køretid varer cirka 35 minutter. Elever i Varde og
Varde bys opland vil typisk have en køretid på 15-20 minutter.
Nogle elever køres sammen med de øvrige elever til Lykkesgårdskolen, hvorefter
bussen fortsætter til Næsbjerg Skole.
Førskolebørn til taleboblen får plads forrest tæt på chaufføren. Elever til Taleboblen
bliver hentet inde i børnehaven og afleveret i Taleboblen og modsat på vejen hjem.
Inden skolestart vil alle mindre elever få udleveret et navneskilt, de skal have på
jakken for at sikre, at nye chauffører hjælper børnene med at komme af det rigtige
sted.

Næsbjerg Skole
mandag
Ankomst til skolen 8.05-8.20
Taleboblen
13.05
Taleklasse
hjemkørsel
14.30

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

8.05-8.20 8.05-8.20 8.05-8.20
13.05
13.05

8.05-8.20
13.05

14.30

14.30

14.30

14.30

Tiderne er vejledende og kan blive justeret.
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KØRSEL FOR SPECIALKLASSERNE PÅ LYKKESGÅRDSKOLEN
Køretiden tilstræbes maksimalt at vare 60 minutter – for eksempel hvis eleven bor i
Nymindegab. Den gennemsnitlige køretid vil vare 35-40 minutter for elever, som ikke
bor i Varde by og nærområde. Elever i Varde og Varde bys opland vil typisk have en
køretid på 10-20 minutter.
Kørsel til Lykkesgårdskolen sker i en kombination af minibusser og biler. Om eftermiddagen kører minibusser og biler fra Lykkesgårdskolen til hver sit lokalområde. Busserne får et farvet skilt i forruden, så eleverne kan kende forskel og komme med den
rigtige bus hjem. Inden afgang kontrollerer chaufføren, at det er de rigtige elever, der
er kommet med i bussen/bilen.
Lykkesgårdskolen
mandag
Morgenkørsel
Ankomst til skolen 7.35-45

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

7.35-45

7.35-45

7.35-45

7.35-45

Eftermiddagskørsel 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 14.30-14.55
Hjemkørslen begynder 5-10 minutter efter undervisningens afslutning.
Tiderne er vejledende og kan blive justeret.
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KØRSEL TIL OG FRA SFO I FERIERNE
Kørsel mellem hjem og SFO er som udgangspunkt ikke omfattet af det kommunale
serviceniveau, men kan i særlige tilfælde bevilliges. Forældrene skal søge om kørsel
til og fra SFO hos sagsbehandleren. Bevillinger skal fornyes ved nyt skoleår.

SIKKERHED UNDER KØRSLEN
Børnene er spændt fast under kørslen.
Er dit barn for lille til at sidde på et almindeligt sæde, skal I selv sørge for at medbringe selepude eller autostol.

GØR KØRETIDEN SÅ KORT SOM MULIG
For at gøre køretiden så kort som muligt for eleverne,
er det vigtigt, at du som forælder sørger for:
•
•
•

At dit barn er klar til at gå ud i minibussen/bilen,
så snart den ankommer om morgenen.
At dit barn møder præcist på opsamlingsstedet
At give Sydjysk Befordring besked om skolefravær dagen før eller senest kl. 6.45 samme dag.
Tlf. 70 27 05 20.

Elever, der bor i byer, afhentes på et opsamlingssted
i byen, med mindre eleven er visiteret til opsamling
på hjemmeadressen.

JUSTERING AF KØRETIDER
De første par uger skal specialklassekørsel
”køres ind”.
Vi kender først de reelle køretider herefter.
Det kan betyde, at køretiderne flere steder
justeres i begyndelsen og at der i denne
periode kan opstå forsinkelse på morgenkørslen enkelte steder.
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SPØRGSMÅL

VK 0613 HEFA

Hvis dit barn bliver syg eller af andre årsager, ikke skal kører en enkelt
dag, bedes I kontakte Sydjysk Befordring på 7027 0520.
Ved generelle ændringer, som ændring af skema, flytning o.l. bedes I
kontakte Skoleafdelingen Heidi Østergaard Kristensen på 7994 7885.

