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Høringssvar fra skolebestyrelser vedr. trafikbestilling 2017 

Skolebestyrelsen på Gribskolen
Det ser ikke godt ud:
- Børnene fra Alme og Dronningmølle vil enten komme 15 minutter for sent eller 45 minutter for tidligt
- de samme børn vil, hvis de har fri klokken 14, have 30 minutters ventetid inden en buskørsel, men 
mere, hvis de har fri 14.50 eller 15.40 - det går ikke.

Skolebestyrelsen på Bjørnehøjskolen
Skolebestyrelsen Bjørnehøj kan anbefale at flest mulige elever transporteres til og fra skole med 
offentlig transport uden omstigning, med den foreslåede omlægning af rute 363, i fald følgende forhold 
opfyldes:

 At Bjørnehøjskolen kan opfylde lov om folkeskolens bestemmelser om timetal, herunder omfanget af 
krav til understøttende undervisning. Skolens ringetider er nu 08:00, 14:00, 14:55 og 15:40, hvorfor 
ankomst til skole kl. 7:50 er perfekt.

Minuttal 54 om eftermiddagen bør udskiftes med tidspunkterne 14:05, 15:05 og 16:05. Alternativt skal 
frikvarterer beskæres, så risikoen for at eleverne ikke får spist deres nødvendige måltider bliver for 
stor og er ikke hensigtsmæssig i forhold til elevernes trivsel. Erfaringen er, at mange af de yngste 
elever på dette punkt er blevet presset efter at middagsfrikvarteret i forbindelse med tilpasning til 
folkeskolereformens bestemmelser er blevet reduceret fra 40 til 30 minutter.

At af- og påstigning af Moviabusser kan foregå under betryggende forhold, og vores tilsagn til den nye 
busrute er under forudsætning af, at der etableres et stoppested på skolens område, nærmere 
bestemt der hvor skolebussen nu holder. Dette giver den ønskede trafiksikkerhed og tryghed for vores 
elever.

Vi forventer at der vil være spørgsmål fra forældre om mulighed for at søskende kan transporteres 
sammen med enten Movia eller skolebussen, idet forældrene ser det som en uforklarlig udfordring at 
to søskende skal køre med to forskellige busser til samme skole. Vi ønsker at der gives klare svar på 
denne problematik så den kan løses bedst muligt. Det kunne være et telefonhotline i indkøringsfasen 
som skolen kan henvise til.

 Vi husker at man førhen kunne bede chaufføren om at standse ekstraordinært på landevej mellem to 
stoppesteder. Vi ønsker formel stillingtagen til denne mulighed for børnene, eller mulighed for at 
etablere flere stoppesteder langs ruten, så det er nemmere og sikrere at komme til nærmeste 
stoppested.

 Stoppesteder skal nogle steder sættes i stand, gøres synlige og gøres nemmere at stå ved (underlag) 
og komme til. 

Vi forventer stillingtagen til veje som skal krydses, at der ses på behov for lys eller vejstriber ved 
særligt udsatte stoppesteder eller hvor der er meget mørkt. 

Vi ønsker at Movia sikrer os, at deres personale (buschauffører) har en forståelse af at de skal køre 
med børn og at deres attitude og service overfor børnene er adækvat. Vi har hørt om uheldige 
oplevelser med uforstående og vrede chauffører, dette vil vi gerne undgå. 

Vi er opmærksomme på at der fortsat er behov for skolebuskørsel i områder med trafikfarlige veje, da 
børnene ikke må gå langs dem. Parallelkørsel med to busser (Movia + skolebus) vil derfor fortsat 
foregå. Vi mener dog at nogle trafikfarlige veje eventuelt kunne gøres trafiksikre og farbare for gående 
børn, hvis der er tænkes cykelstier ind i fremtidig lokalplanlægning for området. Dette ville føre endnu 
flere børn ind i offentlig transport.

Vi gør opmærksomme på at de opgivne elevtal i kortbilag er fra 2012, og at de kan have ændret sig i 
forhold til elever som har afsluttet folkeskolen, folk som er flyttet og nye der er kommet til. Man bør 
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være opmærksom på om dette også er gældende for de tal der arbejdes med i vedlagte skema. Vi er 
dog klar over at elevtal er flydende, hvilket kan resultere i at man må være fleksibel i forhold til 
løsninger. 

Skolebestyrelsen på Gilbjergskolen
Først vil vi sige, at da vi af tidsmæssige årsager ikke har kunne etablere ordentlig dialog omkring 
høringssvaret, berører dette kun en lille del af det samlede høringsmateriale.

Vi forholder os til model a, der vedrører Gilbjergskolen, og som kan flytte 5 elever fra skolebus til 
Movia linie 362. Som vi læser det, vil det medføre negative konsekvenser for uforholdsmæssigt  flere 
elever på andre skoler, hvorfor vi ikke kan tilslutte os ændringen.
Det ser dog ud som om problemet for eleverne på Gribskolen vil kunne løses ved indsættelse af 
ekstra Movia-afgange for prisen af 2 skolebuselever - således et potentielt 'win' på 300.000. 
Men for at sige ja til dette, må der indgås klar aftale om at det netop løses med ekstraafgange, der 
som de nuværende passer eleverne fra Gribskolen.

Vi konkluderer altså ud fra det læste, at det totalt kun er 5 elever af Parkvejs 41 buselever, der 
potentielt vil blive flyttet fra skolebus til Movia på den ændrede bestilling - og med den omkostning, det 
muligvis har for andre børn, kan vi ikke bakke op om det.

Det er vigtigt for os i denne sammenhæng at pointere, at denne proces har været kritisabel. Vi kan 
umuligt forholde os seriøst og grundigt til sager på denne måde, med forkerte og meget sene 
mødeindkaldelser til dialogforum, og høringsmaterialer med ultrakort frist. Fremadrettet må vi bede om 
bedre tid til behandlingen.

Skolebestyrelsen på Skt. Helene Skole
Skolebestyrelsen på Sankt Helene  kan ikke opkvalificere de foreliggende forslag. 
Vi ser positivt på, at kommunen ønsker at forkorte ventetid og skift for elever, der skal med bussen til 
og fra skole.

Vi kan ikke tage stilling til de fremsendte forslag, men bemærker, at  forslaget om at forlænge bus 363 
umiddelbart ser ud til at give en bedre løsning for Bjørnehøjskolens elever. Vi  har dog ikke grundlag 
for, og kan derfor ikke overskue, hvad det betyder for skolens dagligdag (ringetider mv.). 
Med den ekstremt korte høringsfrist, og uden baggrundsmateriale over konsekvenserne i øvrigt for 
skoler, elever, borgere og økonomi, på længere sigt kan vi ikke udtale os nærmere.
 


