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Høringssvar vedrørende skolebus ifm. høring om budget 2015-2018 

Bestyrelsen ved Esbønderup børnehus
Hvis Movia skal benyttes kræver det, at der er en sikker adgang til og fra skolen. Der er
brug for en fodgænger overgang på Østvej ved Tingbakkeskolen. Det kunne være en 
mulighed, at
etablere en skolepatrulje, for at skabe tryghed for vores børn. Det ville være optimalt med 
den
samme chauffør.

Blistrup Lokalråd
Ingen kommentarer.

Annisse Børnehus
Udenfor vores svar kompetence, men kan godt forstå, at dette kan blive til stor
frustration for de forældre der bliver påvirket, da chaufførerne i skolebusserne, har bedre 
mulighed for at
hånd om børnene og yde lidt ekstra, ved f. eks. i nogle tilfælde at følge dem over større veje.

LU Gribskov Naturbørnehave
Oplever at børn der møder kl. 8 i skole bliver afhentet med skolebus over en time før
skolestart. Det er ikke et alternativ i forbindelse med de lange skoledage. Fin ide at lade
de børn der kan køre med Movia, men alternativet til dem der ikke kan det skal være
”anstændigt” det er afhentning med skolebus kl 6.52 ikke. Vi bakker derfor op om
forslaget med hensyntagen til de børn der er ramt af meget tidlig skolebuskørsel

LU Gilbjergskolen
Movia, hvis ikke skolebus systemer ikke er mere fleksibelt end nu, vil det faktisk være
bedre.

Møllehusene
Vi synes det vil være rigtigt fint at bruge Movia, men det kræver at ringetiderne passer
med busserne.

Ramløse bh
Vi kan delvis acceptere denne besparelse. Vi har dog en bekymring da vi mener, at man
skal være opmærksomme på hvilke børn der påvirkes af denne besparelse. Der kan
være familier som rammes hårdere end andre, og disse skal tilgodeses.

Skolebestyrelsen Gilbjergskolen
Der er evidens for, at børn under 12 ikke evner at færdes i trafikken i det omfang,
der følger med at skulle med offentlige transportmidler. Derfor kan vi ikke bakke op om
at alle busbørn skal overgå til transport med Movia.

Skolebestyrelsen Bjørnehøjskolen
Et ændret skoledistrikt vil fremme muligheden for at køre med Movia til og fra skole,
hvilket vil give en mere fleksibel undervisningsplan – og på Bjørnehøj kører de ældste
klasser (7.-9.) allerede med Movia. Skolebestyrelsen anbefaler, at flest mulige børn
kører med Movia, men mener, at der stadig er behov for skolebuskørsel for de mindste
klasser.

Børnehuset Skovkanten
Afskaffelse af skolebusser: landlige distrikter har for farlige veje uden fortove for små børn, 
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der skal alene ud til busstoppestederne

Bjørnegården
Så bør Movia have ruter der dækker yderområderne. Kommunen bør tilsikre at alle kan
benytte den offentlige transport (fx ingen busruter i Bakkelandet) 


