Reglur um skólabifreið og skólaakstur í Fjallabyggð
1. gr.
Skólabifreið
Fjallabyggð útvegar bifreið til skóla- og frístundaaksturs á milli Ólafsfjarðar og Siglufjarðar
og skal sjá til þess að bifreið sú er notuð er til skóla- og frístundaakstursins uppfylli öll
ákvæði laga, reglugerða og settra reglna um gerð, búnað, tryggingar og merkingu sem í gildi
eru á hverjum tíma. Fjallabyggð tryggir jafnframt að bifreiðastjóri hafi gild ökuréttindi.
Öryggisbúnaður nemenda í skólabifreið skal vera fullnægjandi. Þriggja punkta axlarbelti í
sætum og bílsessur með baki (bílstólar) fyrir börn undir 130 cm hæð.
2. gr.
Ábyrgð
Fjallabyggð ber kostnað og ábyrgð á öryggi, velferð og hagsmunum nemenda í skólaakstri og
að uppfylltar séu kröfur laga og reglugerða um umferðaröryggi.
3. gr.
Fyrirkomulag - áætlun
Bæjarstjórn setur, að fenginni umsögn fræðslunefndar, reglur um fyrirkomulag skólaaksturs er
taki mið m.a. af kennsluskipan, fjölda nemenda, aldri þeirra, samsetningu nemendahóps og
umhverfisaðstæðum.
Daglegur skólaakstur er samkvæmt skólaakstursáætlun sem skólastjóri vinnur í
upphafi hvers skólaárs í samræmi við kennsluskipan og aðrar þær þarfir nemenda fyrir
akstur sem samkomulag er um að uppfylla.

4. gr.
Um skipulag skólaaksturs
Séu umhverfisaðstæður með þeim hætti að ekki er ástæða til að óttast um öryggi og velferð
nemenda er heimilt að skipuleggja skólaakstur með þeim hætti að skólabifreið aki samkvæmt
áætlun og stöðvi á tilgreindum biðstöðvum. Heimilt er að nýta almenningssamgöngur til
skólaaksturs þar sem það á við.
Daglegum skólaakstri ber að haga með þeim hætti að nemendum sé ekið heim sem fyrst eftir
að lögbundnum skóladegi lýkur. Miða skal við að daglegur heildartími skólaaksturs, að
meðtöldum biðtíma, sé að jafnaði ekki lengri en 120 mínútur.
Bifreiðastjóri skal kappkosta að gera hverja ferð sem þægilegasta fyrir farþega sína og
halda áætlun eins og kostur er. Virða ber ákvarðanir skólayfirvalda um komutíma
skólabíls að og frá skóla.
Skólastjóri eða staðgengill hans tilkynnir bifreiðastjóra um frávik frá venjubundinni
ferðatilhögun og/eða tímasetningu jafnskjótt og slíkar ákvarðanir liggja fyrir.

Nemendur eru sóttir á fyrirfram ákveðnar biðstöðvar og á skólalóð á skólabifreið sérmerkt
stæði.

5. grein
Akstur með nemendur í dreifbýli
Fjallabyggð skipuleggur skólaakstur í dreifbýli þar sem nemendur eiga lögheimili og útvegar
viðeigandi akstursþjónustu sé fjarlægð frá skóla og að heimreið lögheimilis 3,0 km eða
meiri.Skólabifreið stoppar á þjóðvegi við héraðsvegi / heimreiðar. Ekki skal skilja börnin eftir
ein í vondum veðrum við þjóðveg.
Foreldrar/forráðamenn láta bifreiðastjóra og skóla vita eins fljótt og hægt er ef þeir meta það
svo að þeir vilji ekki senda börnin af stað vegna veðurs, frís eða forfalla.
Bæjarstjórn er heimilt að semja við foreldra um þátttöku þeirra í skólaakstri.
6. gr.
Öryggi farþega
Rútuliði skal sjá til þess að nemendur séu í öryggisbeltum og fari eftir skólareglum. Rútuliði
heldur utan um skráningu nemenda í skólabifreið. Bifreiðastjóri skal ekki leggja af stað fyrr
en öllum öryggisatriðum hefur verið uppfyllt.
Skólareglur, skv. 30.gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla, eiga við um framkomu og háttsemi
nemenda í skólaakstri. Fara skal með brot á skólareglum skv. 14.gr. laga um grunnskóla.
Bifreiðastjóri getur tekið ákvörðun um að aka ekki ef aðstæður eru með þeim hætti, t.d. vegna
veðráttu eða ófærðar, að breyta þurfi út frá fyrirliggjandi áætlun um daglegan skólaakstur.
Skal skólastjórnendum tilkynnt um slíka ákvörðun jafnfljótt og ákvörðun liggur fyrir. Í
bifreiðum sem notaðar eru í skólaakstri skal vera fjarskiptabúnaður.
Bifreiðastjóra ber að sýna sérstaka aðgát áður en nemendum er hleypt út úr skólabifreið.
7. gr.
Bifreiðastjóri skólabifreiða
Bifreiðastjóri skólabifreiða skal hafa aukin ökuréttindi og hafa sótt skyndihjálparnámskeið og
önnur þau námskeið sem sérstaklega eru ætluð bifreiðastjórum fólksflutningabíla.
8. gr.
Fatlaðir nemendur
Nemendur sem sökum fötlunar geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur eða skólaakstur eiga
rétt á ferðaþjónustu til og frá skóla skv. 8. gr. laga nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk
með langvarandi stuðningsþarfir.
9.gr.
Um meðferð ágreiningsmála
Telji foreldri einhverju áfátt í fyrirkomulagi skólaaksturs eða að á rétti barns sé brotið getur
það leitað leiðréttingar hjá skólastjóra eða deildarstjóra fræðslu-, frístunda- og
menningarmála. .

Að öðru leyti vísast í reglur Mennta- og menningarmálaráðuneytis um skólaakstur nr.
656/2009.

Samþykkt í fræðslunefnd 2. maí 2022 og staðfest í bæjarstjórn 11. maí 2022.

