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Förord

Den här avrapporterade undersökningen har finansierats av Soci-

alstyrelsen och Kinda kommun. Kontaktperson på Socialstyrelsen

är Brita Holm och i Kinda kommun Anna-Lena Johansson.

Denna undersökning får ses som en pilotstudie, där skolskjuts-

verksamheten beskrivs i en mindre kommun.

Jag vill tacka mina medarbetare på VTI för hjälp underarbetets

gång.

Ett speciellt tack vill jag rikta till Evy Falebrant som arbetar

inom deltidsförskolan i Kisa. Evy har lagt ner mycket tid på att

få fram alla uppgifter om hur verksamheten fungerar. Dessutom

vill jag tacka den Övriga förskolepersonalen inom Kinda kommuns

deltidsförskola, som hjälpt till på olika sätt under arbetets

gång.
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Skolskjuts för förskolebarn i Kinda kommun - en pilotstudie

av Berit Nilsson
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

I dag åker nästan 300 000 barn kollektivt till förskola/skola,

två tredjedelar med särskild skolskjuts och resterande med ordi-

narie busstrafik. För förskolans barn, 5- och 6-åringar i del-

tidsförskolan, kan många gånger resorna upplevas med oro och

ångest. De väntar på skolskjutsen vid trafikerade vägar, många

gånger tillsammans med äldre barn som knuffas och bråkar vid

hållplatsen.

Syftet med denna studie är främst att beskriva/kartlägga skol-

skjutsverksamheten för förskolebarn i Kinda kommun när det gäl-

ler säkerhet, tiden de vistas i trafiken, personalens engage-

mang, föräldrars, förskolebarns och taxichaufförers åsikter om

verksamheten.

Studien genomfördes i tre steg:

1. Kontakt med kommunens barnomsorgsinspektör i syftet att ta
reda på kommunens regler för verksamheten. De deltidsför-
skolor som var berörda av verksamheten identifierades.

2. Besök på respektive deltidsförskola där intervjuer genomför-
des med personalen och tidsscheman för de förskolebarn som
utnyttjade skolskjutsverksamheten samlades in.

3. Kontakt med några av förskolebarnens föräldrar, de lokala
taxibolagen samt med några förskolebarn i syfte att fånga in
deras erfarenheter av verksamheten. '

Undersökningen genomfördes under våren 1990.
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II

I Kinda kommun är skolskjutsgränsen för förskolebarnen en km.

I kommunen finns sex deltidsförskolor, tre i huvudorten Kisa, en

i Horn, en i Rimforsa och en i Oppeby.

För förskolebarnen varierade tiden, från att de lämnade hemmet

till deltidsförskolans start, från 5 upp till 65 min. Den effek-

tiva restiden varierade från 5 till 55 min. För de förskolebarn

som hade väntetid, vid skolskjutsbyte på väg till deltidsförsko-

lan, varierade väntetiden från 0 till 25 min. För de förskole-

barn som hade väntetid vid deltidsförskolan varierade väntetiden

från 5 till 20 min.

På väg hem från deltidsförskolan varierade tiden från deltids-

förskolans slut till hemmet, från 5 till 85 min. Den effektiva

restiden varierade från 5 till 55 min. Väntetiden för de som

hade skolskjutsbyte varierade från 0 till 5 min och väntetiden

vid deltidsförskolan, för de förskolebarn som hade väntetid, var

30 min.

De olika orterna har olika system och olika tidpunkter för del-

tidsförskolans start.

I Rimforsa åkte 6 av 13 förskolebarn skolskjuts. Förskolebarnen

blev tillsammans med skolans barn skjutsade till skolgården. Där

fick de byta skolskjuts för vidare transport till deltidsförsko-

lan. På hemvägen skjutsades förskolebarnen direkt från deltids-

förskolan till hemmet.

I Horn åkte 8 av 10 förskolebarn skolskjuts tillsammans med sko-

lans barn till skolgården som ligger i direkt anslutning till

deltidsförskolan. Förskolebarnen väntade ute på skolgården eller

inne på fritidshemmet (i samma hus som deltidsförskolan) tills

deltidsförskolan började. På väg hem hämtades förskolebarnen

direkt utanför deltidsförskolan och skjutsades till hemmet.
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III

I Oppeby åkte samtliga förskolebarn skolskjuts från hemmet och

på väg till deltidsförskolan hämtade de upp sina kompisar. På

väg hem hämtades förskolebarnen utanför deltidsförskolan och

skjutsades till sina respektive hem.

I Kisa åkte totalt 21 förskolebarn skolskjuts. Av dessa åkte ll

förskolebarn tillsammans med skolans barn till skolgården. Där

fick de byta till en annan skolskjuts som transporterade dem

vidare till deltidsförskolan. På väg hem fick de flesta för-

skolebarnen vänta 30 min vid sin deltidsförskola, innan de

skjutsades till skolgården och bytte till den skolskjuts som

transporterade dem till bostaden.

Förskolepersonalen i Rimforsa och Horn var i stort nöjda med

skolskjutsverksamheten. I Oppeby där två olika taxibolag körde

och där förskolebarnen hade olika tider ansåg personalen att det

fanns vissa problem. Förskolebarnen blev åksjuka och var oroliga

samt att taxi missade tiden ibland. I Kisa hade man anställt en

extra personal som väntade tillsammans med förskolebarnen på de

olika skjutsarna. I Kisa ansåg personalen att skolskjutsfrågan

tog mycket tid i anspråk, speciellt vid terminstarten på hösten.

Kontakten med taxi fungerade bra.

Föräldrarna till skolskjutsåkande förskolebarn ansåg att samåk-

ning med större skolbarn gav trygghet. Kontakten med taxichauf-

förerna var bra och förskolebarnen satt bältade och blev hämtade

vid hemmet.

Andra mer kritiska åsikter framkom då föräldrarna ansåg att in-

skolningen fördröjdes pga skolskjutsfrågan. Taxichaufförerna

körde för fort och det blev tidiga morgnar för förskolebarnen

som i vissa fall även fick åka långa omvägar för att hämta upp

sina kompisar. Kritik framkom också om långa väntetider och oro

över att förskolebarnen stod upp under färden.
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IV

Förskolebarnen själva tyckte bäst om att åka buss. De berättade

att man kunde må illa och ett barn berättade att hon kände sig

konstig när hon gick på skolskjutsen.

Taxichaufförerna tyckte i stort sett att verksamheten fungerade

bra. Bäst fungerade taxibilarna där förskolebarnen satt fast-

spända, i minibussarna kunde förskolebarnen hoppa runt och väs-

nas .
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SUMMARY

Currently, almost 300,000 children travel to pre-school or

school by public transport. Two thirds use special school trans-

port and the others ordinary public transport. Pre-school child-

ren, that is the five and six-year-olds in part-time pre-school,

often experience feelings of anxiety caused by using transport

to pre-school. The roads where they wait for their transport are

heavily trafficked and the older children are often boisterous

when waiting at the stop.

The aim of this study is above all to describe and survey the

school transport scheme for pre-school children in the munici-

pality of Kinda with regard to safety, time spent in traffic,

commitment of the staff and parents', children's and taxi

drivers' opininion of the scheme.

The study was carried out in three.steps:

1. The child care inspector of the local authority was
contacted with a view to obtaining information on the rules
for the scheme. The part-time pre-schools concerned were
identified.

2. The different pre-schools were contacted and the staff were
interviewed. Timetables for the pre-school children using
school transport were collected.

3. Some of the parents, the local taxi service and some of the
pre-school children were contacted with a view to obtaining
information on their experience of the scheme.

The study was carried out during the spring of 1990.

In Kinda, the minimum.distance from school to qualify for school

transport is one km for pre-school children. Those children ful-

filling the criterion are automatically informed about school

transport.
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VI

There; are six part-time pre-schools in the municipality, three

in Kisa and one each in Horn, Rimforsa and Oppeby.

The duration of time from leaving home till pre-school started

varied from 5 to 65 min., while the actual travelling time

varied from 5 to 55 min. The waiting period for children who had

to change transport on their way to pre-school varied from 0 to

25 min. Those who had to wait at pre-school had a waiting period

varying from 5 to 20 min.

The total journey home from pre-school varied from 5 to 85 min.

The actual travelling time varied from 5 to 55 min., while the

waiting period for those who had to change transport varied from

0 to 5 min. and the waiting period at pre-school for those

children was 30 min.

The different areas of the municipality have different systems

and different timetables.

In Rimforsa, 6 out of 13 pre-school children use school trans-

port. Pre-school children and school children are transported

together to the playground where they change means of transport

in order to be taken to pre-school. After pre-school, the child-

ren are transported directly to their homes.

In Horn, 8 out of 10 pre-school children are transported

together with school children to the school which is situated

just beside the pre-school. They wait on the playground or in

the leisure centre (in the same building as the pre-school) for

pre-school to start. After pre-school, the children are collect-

ed just outside and transported to their homes.

In Oppeby, all pre-school children are transported from their

homes directly to pre-school. They are collected outside pre-

school and transported to their homes.
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VII

In Kisa, a total of 21 pre-school children use school transport.

For 11 of those there is a joint transport for school children

to the playground Where they change for further transport to

pre-school. After school, most pre-school children have to wait

30 min. at their pre-school before they can leave for the play-

ground and change school transport which takes them to their

homes.

On the whole, both the pre-school staffs in Rimforsa and Horn

were satisfied with the school transport scheme. In Oppeby,

where two different taxi companies were engaged and where pre-

school children had different timetables, the staff stated that

there were certain problems, such as pre-school children being

travel-sick and apprehensive and that the taxis were not always

on time. In Kisa, an assistant was employed, waiting together

with the pre-school children for the different transports and

checking the different times of departure. In Kisa, the staff

considered the matter of school transport to be very time-con-

suming, especially when school starts in autumn. Their contact

with the taxi service was good.

Parents of pre-school children using school transport considered

that coordination with older school children offered safety,

good contact with the taxi drivers, and furthermore that pre-

school children were collected at their homes and restrained

during transport. More critical opinions were given by parents,

such as the acclimatization at school being prolonged because of

the matter of school transport, taxi drivers driving too fast,

early mornings, pre-school children having to travel a long way

round to collect their mates, long waiting periods and worries

about thepre-school children standing up during the drive.

The pre-school children preferred going by bus. They stated that

they were travel-sick and did not feel very well when entering

the school transport.
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VIII

The taxi drivers stated that on the whole the scheme worked

well. The most favourable condition was when the pre-school

children were restrained; in minibuses, pre-school children

could jump about and become very noisy.
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1 BAKGRUND

I dag åker nästan 300 000 barn kollektivt till förskola/skola,

två tredjedelar med särskild skolskjuts och resterande med ordi-

narie busstrafik (S88:12 Servicematerial). Skolskjuts får barn

som har lång eller trafikfarlig skolväg. Skolstyrelsen eller

Socialnämnden i kommunen fattar beslut om vem som får skol-

skjuts.

I Meddelande nr 17/79 från Socialstyrelsen, som redovisar en

utredning om, trafikmiljön för barn i förskolan, framkom att

2-3 km var det vanligaste minsta avstånd som krävdes för att

förskolebarnen skulle få skolskjuts. Liten hänsyn togs till hur

pass trafiksäker skolvägen var. Förare till Skolskjutsar ansåg

att av- och påstigning innebär de största riskerna. Lärare och

föräldrar upplevde att väntetiderna var långa och riskfyllda.

För förskolans barn, 5- och 6-åringar i deltidsförskolan, kan

många gånger skolresan upplevas med oro och ångest. De väntar på

skolskjutsen vid trafikerade vägar, många gånger tillsammans med

äldre barn som kanske knuffas och bråkar vid hållplatsen (S88:12

servicematerial). Väntetiden vid hållplatsen blir ofta lång för

förskolebarnen, eftersom skolskjutsarna samordnas med skolbarnen

och deras ofta varierande tider.

Förutom den oro barnen kan uppleva, kan de utsättas för ökade

olycksrisker när de väntar vid vägkanten. De utsätts även för

hälsorisker från bilarnas avgaser och buller.

Socialstyrelsen har därför gett Kinda kommun uppdraget att med

VTIs hjälp genomföra en studie med speciell inriktning på för-

skolebarn. Som ett första steg föreslogs en pilotstudie/fall-

studie, där Kinda kommuns skolskjutsverksamhet beskrivs.
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2 SYFTE

Studien syftar till att beskriva/kartlägga skolskjutsverksam-

heten för förskolebarn i Kinda kommun utifrån följande punkter:

- hur lång tid förskolebarnen vistas i trafiken

- säkerheten i samband med skolskjutstransporten

- förskolepersonalens engagemang i samband med skolskjuts-
transporten

- föräldrarnas åsikter i samband med förskolebarnens skol-

skjutsåkande

- taxichaufförernas uppfattning om verksamheten och säkerheten

- förskolebarns åsikter i samband med skolskjutsåkandet.

Syftet är även att exemplifiera för andra kommuner hur man kan

göra en kartläggning av verksamheten. Dessutom ingår studien som

en pilotundersökning i en, eventuellt mer omfattande beskrivning

av verksamheten i landet.
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3 METOD

Undersökningen genomfördes stegvis. Information inhämtades från

berörda personer genom en öppen intervju både via direktkontakt

och via telefon. Dokumentering av på- och avstigningshållplatser

gjordes genom fotografering.

3.1 Genomförande av steg 1

Den första kontakten som togs i Kinda kommun, april 1990, var

med barnomsorgsinspektören i syfte att få en övergripande bild

av hur verksamheten såg ut i kommunen. Detta samtal resulterade

i en redovisning av kommunens regler för skolskjutsverksamheten

till deltidsförskolan. Dessutom bistod kommunen med namn och

telefonnummer till den kontaktperson på respektive deltidsför-

skola som var insatt i skolskjutsverksamheten.

3.2 Genomförande av steg 2

Personalen på de olika deltidsförskolorna kontaktades. Dessa

kontakter togs både via telefon och per brev, där de informera-

des om undersökningen och ombads att för de barn som utnyttjade

skolskjutsverksamheten göra ett tidsschema. På detta tidsschema

skulle tidpunkten anges för resans start vid hemmet, eventuella

byten under resan och tidpunkten för ankomsten till förskolan.

Samma tidsschema för hemresan efterfrågades.

Därefter besöktes varje förskola. Vid dessa besök fick perso-

nalen sitta ner i avskildhet och berätta om hur deras verksamhet

fungerade, hur stort deras engagemang var och om de upplevde att

det förekom några säkerhetsrisker i samband med verksamheten.

Dessutom fotograferades på- och avstigningsplatserna vid del-

tidsförskolan. Förskolepersonalen förmedlade dessutom namn och

telefonnummer till de resande förskolebarnens föräldrar samt
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till taxibolaget på orten. De föräldrar som valdes ut till in-

tervjun var de som förskolepersonalen visste skulle ha några

positiva och/eller negativa synpunkter på verksamheten.

3.3 Genomförande av steg 3

Föräldrarna till de förskolebarn som åkte skolskjuts kontaktades

per telefon. De fick vid denna öppna intervju tillfälle att be-

rätta om hur de själva uppfattade att verksamheten fungerade och

om det fanns orsak till oro.

Kontakt med de lokala taxibolagen togs. Vid ett par tillfällen

togs kontakten ute på taxistationerna och vid något tillfälle

per telefon. Även här gjordes en öppen intervju med de chauffö-

rer som arbetade med förskolebarnen, där de fick tillfälle att

berätta hur de uppfattade att verksamheten fungerade och om de

upplevde att det fanns några säkerhetsrisker. Dessutom fick de

tillfälle att visa vilka bilar som användes.

Samtal med ett antal förskolebarn genomfördes dels spontant vid

besök på deltidsförskolorna, dels vid en rundtur i minibuss och

dels vid ett intervjutillfälle.

På en deltidsförskola i Kisa, som besöktes vid ett par tillfäl-

len, fick tre förskolebarn tillfälle att ge sina synpunkter på

verksamheten. Denna öppna intervju med förskolebarnen gjordes i

ett avskilt rum. Där fick de i lugn och ro berätta om hur de

åkte med skolskjutsen. De fick även tillfälle att berätta hur de

kände sig när de gick på taxin/bussen och hur det kändes när de

åkte i taxin/bussen.

I samband med dessa intervjuer besöktes skolan där förskolebar-

nen bytte skolskjuts. Några turer i minibuss med förskolebarnen

genomfördes samtidigt. I samband med dessa turer fick fler för-

skolebarn och även chauffören tillfälle att berätta om verksam-

heten.
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4 RESULTAT

I Kinda kommun finns sex deltidsförskolor, tre i huvudorten

Kisa, en i Horn, en i Rimforsa och en i Oppeby.

I Kisa är förskoleverksamheten i gång under förmiddagen, liksom

i Horn. I Rimforsa finns både en för- och en eftermiddagsgrupp.

I Oppeby som är en s k glesbygdsförskola finns en för- och en

eftermiddagsgrupp tre dagar i veckan, två av dagarna går för-

skolebarnen i sin för- respektive eftermiddagsgrupp och en av

dagarna går samtliga förskolebarn på förmiddagen.

Först redovisas under denna rubrik de regler som finns för verk-

samheten i Kinda kommun. Därefter ett avsnitt med en samman-

ställning av samtliga förskolebarns tider i samband med skol-

skjutsåkandet. Totalt åkte 51 förskolebarn skolskjuts i Kinda

kommun under maj månad. Varje förskolebarns tider redovisas där-

efter under respektive ort. I en fjärde del ges en redovisning

av intervjuerna/samtalen med förskolepersonal, föräldrar, för-

skolebarn och taxichaufförer.

4.1 Kinda kommuns regler för skolskjutsverksamheten

De regler som Kinda kommun har för Skolskjutsar till förskolan

är följande:

- Skolskjutsberättigat barn kan få skolskjuts från och till

familjedaghem i stället för från hemmet under förutsättning

att önskemål om detta lämnas i god tid före skolstart samt

att fast schema lämnas för läsår eller termin. Gäller även

barn där föräldrarna har delad vårdnad med i förväg fast-

ställda tider.
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- Förälder till skolskjutsberättigad elev ska meddela skolkon-

toret om eleven ej utnyttjar skjuts från skolan t ex pga att

han/hon går till dagmamma bosatt i tätorten.

- Blir ändring aktuell under läsåret gäller följande för att ny

skjuts ska ordnas:

a. Ändringen ska vara av stadigvarande karaktär, t ex att

barnomsorg upphör eller föräldrarnas arbetstider ändras

b. Ändring måste meddelas i god tid, minst två veckor i för-

väg.

- Vid tillfällig förändring ordnas skolskjuts genom föräldrar-

nas försorg.

- Ej skolskjutsberättigat barn med dagbarnvårdare utanför tät-

orten får skolskjuts till dagbarnvårdare i mån av plats i

ordinarie skoltur.

Dessa regler är fastställda av Skolstyrelsen 1985-04-18 (§ 45)

och av socialnämnden 1985-03-14 (§ 80).

Kommunfullmäktige beslutar (1988-11-17) att anslå 50 tkr för att

minska skjutsgränsen från två till en km för förskolebarnen och

samtidigt ge socialnämnden möjlighet att, när 'så är angeläget,

lämna dispens för barn med kortare väg än en km.

Barn bosatta inom tätorten var inte berättigade till skolskjuts.

Förskolebarn som uppfyller detta kriterium får automatiskt be-

sked om skolskjuts. Enskild ansökan var mycket ovanlig och gjor-

des när särskilda skäl förelåg. Kommunens besparingar hade inte

drabbat skolskjutsarna för förskolan.
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4.2 Samtliga tider för förskolebarnens skolskjutsâkande i

Kinda kommun

Nedan följer en tabell över de genomsnittliga tider som gäller

för de förskolebarn som åker skolskjuts i Kinda kommun.

Tabell 1 Genomsnittstider Över skolskjutsåkandet för de för-
skolebarn som åker skolskjuts i Kinda kommun på väg
till deltidsförskolan

 

 

Medelvärde Min-, maxvärde
minuter minuter

Tid från hemmet 33,43 5 - 65
till deltids-
förskolans start

(n=51)

Effektiv restid 24,12 5 - 55
(n=51)

Väntetid vid byte 9,47 0 - 25
(n=17)

Väntetid vid för- 16,15 5 - 20
skolan (n=13)

    

n = antal barn
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Tabell 2 Genomsnittstider över skolskjutsåkandet för de för-
skolebarn som åker skolskjuts i Kinda kommun på väg
hem från deltidsförskolan

 

 

 

Medelvärde Min-, maxvärde
minuter minuter

Tid från deltids- 37,23 5 - 85
förskolans slut

till hemmet
(n=47)

Effektiv restid 26,38 5 - 55
(n=47)

Väntetid vid byte 0 - 5 O - 5
(n=l7)

Väntetid vid för- 30 30
skolan (n=l7)

 

   

n = antal barn

Det är stor variation på förskolebarnens restider från 5 till 85

minuter. En del av detta är väntetid, men den effektiva restiden

är maximalt 55 min i en riktning. Väntetiden vid byte är enbart

beräknad för de barn som har byte av skolskjuts.

I tabell 2 är medelvärdet vid bytet angivet till 0-5 min vilket

beror på att förskolebarnen skulle byta skolskjuts utan någon

väntetid. I praktiken blev det dock ofta så att förskolebarnen

fick vänta lite på någon skjuts.

På väg hem från deltidsförskolan var det bara förskolebarn vid

en 'av orterna som hade väntetid. Där fick samtliga förskolebarn

vänta tillsammans vid deltidsförskolan på sin skolskjuts. Detta

gör att det inte finns något min - maxvärde angivet i tabellen.
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4.3 Förskolebarnens tider i samband.med.skolskjutsåkandet

i Kinda kommun fördelat på respektive ort

Eftersom de olika orterna inom Kinda kommun har olika system.och

olika tidpunkter för när deltidsförskolan startar, följer nedan

en redovisning för förskolebarnen på respektive ort.

4.3.1 Rimforsa

Deltidsförskolan startar kl 7.45 och slutar kl 10.45, detta pga

att man ska samordna skjutsarna med skolbarnens tider och skjut-

sar (flera av skolbarnen ska sedan vidare till annan ort). För-

skolebarnen blir skjutsade tillsammans med skolbarnen till sko-

lan, där de får gå av och vänta i ena kanten på skolgården tills

klockan blir 7.40. Då åker förskolebarnen vidare till deltids-

förskolan. I början av terminen finns en vuxen med och väntar

tillsammans med förskolebarnen. Sedan väntar de ensamma vid

skolgården som avskärmas mot vägen av en bom. Förskolebarnen som

reser börjar sin resa mellan kl 7.00-7.25. Maximal restid är 15

min och maXimal väntetid är 25 min. På hemresan åker samtliga

förskolebarn direkt utan väntetider. Maximal resa är 30 min.

(För ett av förskolebarnen gäller en maximal tid på 45 min var-

annan dag pga att taxin kör en omväg med ett annat barn först.)

Det är sex förskolebarn av 13 som berörs av skjutsandet i för-

middagsgruppen. De andra förskolebarnen går själva till deltids-

förskolan eller blir skjutsade av föräldrar.

I eftermiddagsgruppen åker samtliga 12 förskolebarn taxi på pri-

vat initiativ genom samhället. Eftersom det är de förskolebarn

som ingår under kommunens verksamhet som beskrivs i denna stu-

die, så ingår inte dessa förskolebarn i undersökningen. Anled-

ningen till att de åkte skolskjuts var bl a att de bodde på den

ena sidan av samhället, medan deltidsförskolan låg på den andra

sidan.
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Nedan följer en tabell över förskolebarnens restider.

Tabell 3 Tidpunkter för förskolebarnens skolskjutsåkande i
Rimforsa (samtliga tider är cirkatider)

  

Förskole- Hämtas vid Ankomst Hämtas vid Ankomst
barn hemmet till skolan deltids- till

förskolan hemmet

1 07.00 07;15 10.45 11.00

2 07.25 07.30 10.45 11.15

3 07.20 07.30 10.45 11.05

4 07.20 07.35 10.45 11.00

5 07.15 07.30 10.45 11.00

6 07.00 07.20 10.45 11.00

          
Platsen vid skolan i Rimforsa där förskolebarnen byter skol-

skjuts
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Deltidsförskolan i Rimforsa. Lyktstolpen där förskolebarnen vän-

tar på skolskjutsen
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4.3.2 Horn

Även i Horn startar deltidsförskolan tidigt, kl 7.40, pga att

förskolebarnen samåker med äldre skolbarn som sedan byter och

åker vidare till skolor på annan ort. Deltidsförskolan slutar kl

10.40.

Här finns en förmiddagsgrupp med 10 förskolebarn, åtta av dem

åker skolskjuts. Deltidsförskolan ligger i direkt anslutning

till skolan, vilket gör att det inte förekommer några byten. De

förskolebarn som får en väntetid vid deltidsförskolan leker ute

på deltidsförskolans gård eller får gå in på fritidshemmet som

ligger i samma hus som deltidsförskolan. Deltidsförskolans per-

sonal är inte på plats förrän deltidsförskolan startar, men per-

sonal på fritidshemmet finns. Förskolebarnen har en restid från

5 till 30 min, en väntetid vid deltidsförskolan från 0 till 20

min.

På hemvägen hämtas förskolebarnen direkt utanför deltidsförsko-

lan på en uppfart utan annan trafik och skjutsas till hemmet.

Den totala restiden varierar från 10 till 20 min.

Tabell 4 Tidpunkter för förskolebarnens skolskjutsåkande i
Horn (samtliga tider är cirkatider)

  

 

Förskole- Hämtas vid Ankomst Hämtas vid Ankomst
barn hemmet till skolan deltids- till

förskolan hemmet

1 07.30 07.35 * *

2 07.25 07.30 10.40 10.55

3 07.10 07.20 10.40 10.55

4 07.15 07.25 * *

5 07.35 07.55 10.40 11.00

6 07.35 07.40 10.40 11.00

7 07.27 07.35 10.40 10.50

8 07.15 07.25 10.40 10.55

     

 

* Några barn går till dagmamma efter förskolans slut.
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Uppfart vid Horns deltidsförskola där skolskjutsen hamtar för-

skolebarnen

 
Fordon som används till skolskjuts i Horn
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4.3.3 Oggebv

Här finns en för- och eftermiddagsgrupp två dagar i veckan och

en dag går samtliga förskolebarn i förmiddagsgruppen. Deltids-

förskolan startar kl 8.30 och slutar kl 11.50. Eftermiddags-

gruppen startar kl 12.30 och slutar kl 15.50. Den gemensamma

dagen startar deltidsförskolan kl 9.00 och slutar kl 12.20.

Åtta förskolebarn går på förmiddagen och åtta på eftermiddagen.

Samtliga förskolebarn åker skolskjuts, men här samåker inte för-

skolebarnen med skolans barn och därför förekommer inga vänte-

tider eller byten. Däremot blir resvägen lång. Barnen får åka

omvägar för att hämta upp sina kamrater. Restiden varierar från

5 till 55 min.

På väg hem kommer taxin och hämtar direkt vid förskolan på

gårdsplanen och restiden varierar sedan från 5 till 55 min.
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Tabell 5 Tidpunkter för förskolebarnens skolskjutsåkande i
Oppeby den dag då samtliga förskolebarn går gemensamt
på förmiddagen. Övriga dagar är restiden lika lång
(samtliga tider är cirkatider)

   

Förskole- Hämtas vid Ankomst till Hämtas vid Ankomst
barn hemmet deltids- deltids- till

förskolan förskolan hemmet

1 08.05 09.00 12.20 12.50

2 08.10 09.00 12.20 12.40

3 08.30 09.00 12.20 13.15

4 08.35 09.00 12.20 13.10

5 08.40 09.00 12.20 13.05

6 08.30 09.00 12.20 12.50

7 08.35 09.00 12.20 12.45

8 08.40 7 09.00 12.20 12.40
9 08.20 09.00 12.20 13.00

10 08.25 09.00 12.20 12.55

11 08.30 09.00 12.20 12.50

12 08.35 09.00 12.20 12.45

13 08.40 09.00 12.20 12.40

14 08.45 09.00 12.20 12.35

15 08.50 09.00 12.20 12.30

16 08.55 09.00 12.20 12.25
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Oppebys deltidsförskola, på den trappa där forskolebarnen vantar
.O

tills skolskjutsen stannat på gårdsplanen 

tsar i OppebyFordonen som används till skolskju
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4.3.4 Kisa

'I Kisa finns tre deltidsförskolor med verksamhet på förmidda-

garna med start kl 8.30 till kl 11.30. Det är totalt 21 för-

skolebarn som åker skolskjuts i Kisa. De flesta samåker med

skolbarnen och får då gå av vid Stjärneboskolan och vänta innan

de får åka vidare i minibuss till deltidsförskolan. Vid skolan

får förskolebarnen vänta vid en lastbrygga tillsammans med en

vuxen. Den totala restiden varierar från 30 till 65 min och vän-

tetiden vid bytet vid skolan varierar från 0 till 15 min.

Vid hemresan väntar de flesta förskolebarnen 30 min vid deltids-

förskolan innan de påbörjar sin resa hem. Den totala restiden

inklusive väntetid varierar från 10 till 85 min (den längre

tiden gäller för ett barn en dag i veckan). Väntetiden vid del-

tidsförskolan och bytet vid skolan beror på samåkning med skol-

barnen.
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Tabell 6 Tidpunkter för förskolebarnens skolskjutsåkande i
Kisa (samtliga tider är cirkatider)

Barn ' Hämtas vid Ankomst Ankomst Hämtas vid Ankomst Ankomst
hemmet skolan deltids- deltids- skolan till

förskolan förskolan hemmet
(Start (Slut

kl 8.30) kl 11.30)

1 08.00 08.15 08.25 12.00 12.10 12.30

2 07.45 08.00 08.25 12.00 12.10 12.30

3 07.45 08.00 08.25 12.00 12.10 12.30

4 08.00 08.15 08.25 - - _ -

5 07.45 08.00 08.25 12.00 12.10 12.30

6 07.45 08.00 08.25 12.00 12.10 12.30

7 07.55 08.00 08.25 12.00 12.10 12.30

8 07.55 - 08.25 12.00(må) 12.10 12.35
9 07.55 -1 08.25 11.30(to o fr) - 12.00

10 07.50 08.00 08.20 11.30 - 11.40

11 07.40 08.15 08.20 12.00 12.10 12.30

12 07.40 08.00 08.20 12.00(må o fr)12.10 12.40

13 07.50 08.15 08.20 12.00 12.10 12.30

14 07.45 - 08.15 - - -

15 07.30 - 08.10 12.00 12.10 12.45

16 07.50 - 08.10 12.00 12.10 12.20

17 07.40 - 08.10 12.00 12.10 12.35

18 07.50 - 08.10 12.00 12.10 12.20

19 07.25 - 08.10 12.00(ons) 12.10 12.55

20 07.45 - 08.10 12.00 12.10 12.25

21 07.50 - 08.10 12.00 12.10 12.25

(mån): gäller endast måndagar. Övriga dagar hämtas barnet av
dagmamma eller föräldrar
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Parkeringsplats vid en av Kisas deltidsförskolor där förskole-

barnen går av/på skolskjutsen
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Stjärneboskolan i Kisa där förskolebarnen byter skolskjuts och

den lastbrygga där förskolebarnen väntar
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4.4 Sammanställning av samtal med förskolepersonal, för-

åldrar, förskolebarn och taxichaufförer

Nedan följer en redovisning av intervjuerna/samtalen som gjorts

med de olika grupper som är berörda av skolskjutsarna i Kinda

kommun. Varje personkategori redovisas för sig.

4.4.1 Förskolepersonal

Rimforsa

Här ansåg personalen att verksamheten fungerade bra. Taxibilarna

hade bytts ut och var nu bättre än tidigare. Dialogen mellan

taxi och deltidsförskola var braoch taxi var punktlig. Deltids-

förskolan hade anpassat sina öppettider efter skolans tider på

morgonen, vilket gjort att personalen fått lång lunch. Detta

tyckte man var bra.

För det mesta var det samma chaufförer som körde taxibilarna;

vilket personalen också tyckte var bra. Deltidsförskolans perso-

nal följde med förskolebarnen ut till taxibilarna. Redan vid

deltidsförskolans start fick förskolebarnen lära sig var de

skulle vänta (vid en stolpe, vilken de inte fick passera) och åt

vilket håll de skulle gå ur taxin (taxi släppte av förskolebar-

nen på en infart som var gemensam med ett garage där viss trafik

förekom).

För att undvika att förskolebarnen skulle bli oroliga när de

fick ändrade taxitider, (de skulle ibland åka med en annan taxi

till en kompis eller gå av vid en annan hållplats för att t ex

gå till mormor) måste de ha en lapp med hemifrån med denna in-

formation. Denna lapp fick förskolebarnet lämna ifrån sig till

personalen direkt på morgonen. Personalen tejpade upp lappen på

förskolebarnets klädfack. Detta för att förskolebarnet skulle
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kunna tittapå lappen själv och ingen skulle glömma bort den nya

tiden.

Om det var något som inte fungerade, brukade föräldrarna eller

taxi höra av sig direkt. Vid skolskjutsbytet på skolan fanns vid

deltidsförskolans start en vuxen. Därefter ansåg personalen att

förskolebarnen klarade av att vänta själva. Ett problem som var

svårlöst var att ett förskolebarn hade problem med åksjuka.

Horn

Även i Horn ansåg personalen att kontakten med taxi fungerade

bra. Före terminstart kom taxichaufförerna ner till deltidsför-

skolan och gick igenom tider och gjorde upp scheman för de olika

skjutsarna. Eftersom förskolebarnen samåker med skolbarnen (som

i vissa fall ska vidare till annan ort) innebar detta att för-

skolebarnen börjar tidigt. Detta gör att några förskolebarn blev

trötta, speciellt på vintern, men flera av förskolebarnen bor på

bondgårdar, vilket gör att de var vana att gå upp tidigt på mor-

gonen.

Oppeby

I Oppeby ansåg personalen att det förekom vissa problem med

taxi. Det var många förskolebarn som pratade mycket om taxire-

sorna vilket tolkades av personalen som att de var oroliga och

några blev åksjuka. Ibland ringde taxi och sa att de var förse-

nade, vilket gjorde att förskolepersonalen fick arbeta över,

vilket i sin tur gjorde att de inte fick någon lunch. Det hade

också inträffat att taxin inte kommit på utsatt tid. När för-

skolepersonalen ringt upp, trodde man på taxi att förskolebarnen

redan var upphämtade, vilket upprörde personalen på deltidsför-

skolan. Till den här deltidsförskolan var två olika taxibolag

engagerade.

VTI MEDDELANDE 646



24

Förskolepersonalen uppgav att förskolebarnen berättat att de

brukade kivas under sin taxifärd, vilket också oroade persona-

len.

Förskolebarnen fick lära sig vid terminens början att stå på

förskolans trappa och vänta tills taxibilarna hade stannat. För-

skolepersonalen rapporterade att taxichauförerna inte gick ur

bilen och hjälpte förskolebarnen, vilket de tyckte att de borde

göra.

Kisa

Det var framför allt föräldrarna som i Kisa tryckt på, så att en

extra personalresurs anställts på 1 1/2 tim varje dag. Denna

resurs, som arbetade på deltidsförskolan, väntade tillsammans

med förskolebarnen på morgonen när de kom till skolan för skol-

skjutsbyte. Där fick de vänta tillsammans på vidare transport

till deltidsförskolan. Dessutom var personalen tillsammans med

förskolebarnen och väntade på förskolans gård i 30 min efter

förskolans slut samt var med vid bytet på skolan efter deltids-

förskolans slut.

Dessa väntetider berodde på att man skulle samköra förskolans

barn med skolbarnen. Deltidsförskolans extra resurs hade mycket

att hålla ordning på, eftersom det var förskolebarn från flera

olika deltidsförskolor och många förskolebarn hade olika turer

(vissa dagar hämtades förskolebarnen vid deltidsförskolan av

föräldrarna, andra dagar åkte de med en skjuts till dagmamman

och den tredje med en skjuts till hemmet). Deltidsförskolans

extra resurs måste därför ha små minneslappar för varje dag, som

dessutom ofta fick göras om i sista stund allt eftersom någon

fått ändrade tider.

Vid skolan kunde lätt förskolebarnen komma i fel skjuts om inte

personalen höll reda på allt. Dessutom måste chaufförerna infor-

meras om var förskolebarnen skulle gå av, så att inte ett för-
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skolebarn blev stående någonstans där ingen vuxen fanns hemma.

Detta brukade inte inträffa, men personalen var rädd för det,

eftersom de flesta av förskolebarnen bor på landsbygden.

Deltidsförskolans personal ansåg att skolskjutsfrågorna alltid

tar mycket tid i anspråk både för information till föräldrarna

och till förskolebarnen i början av varje hösttermin.

Vid skolan, där förskolebarnen väntade, fick de röra sig på en

avgränsad yta vid en lastbrygga framför den vändplan där bus-

sarna och taxibilarna körde in. Platsen ligger nära ortens ge-

nomfartsled, vilket bl a gjort att man ansåg att en vuxen per-

sonal behövdes.

Ett annat problem, ansåg personalen, var att förskolebarnen var

utan mat lång tid. Även om flera hade smörgås på den s k frukt-

stunden, var de ofta hungriga vid väntetiden efter deltidsför-

skolans slut.

För övrigt fungerar kontakten med taxichaufförerna bra.

4.4.2 Föräldrar

Rimforsa

Många olika kommentarer från föräldrarna fanns. En förälder

tyckte att samåkningen med skolbarnen var bra, eftersom stora-

syster då kunde ta hand om det mindre syskonet och ge trygghet.

En annan förälder ansåg att inskolningen till deltidsförskolan

fördröjdes, eftersom väntetider, byten och olika tider i samband

med skolskjutsarna gjorde att förskolebarnen kände en stor

osäkerhet som påverkade tiden i förskolan. Att taxibilarna körde '

för fort och att förskolebarnen därigenom blev åksjuka var en

åsikt. Det fungerade bättre med minibussarna. Ett förskolebarn
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hade problem på morgonen, eftersom taxin kom på så många olika

tidpunkter.

Horn

En förälder i Horn vars förskolebarn först fick skjutsas i bil

till en linjebuss, tyckte att arrangemanget fungerade bra.

En annan förälder ansåg att samåkningen med skolbarnen fungerade

dåligt, eftersom förskolebarnen fick gå upp så tidigt på morgo-

nen.

Kritik mot taxis reservbil kom också fram hos en förälder. Den

ansågs dåligt utrustad och bilbälte saknades på mittenplatsen.

Däremot ansåg föräldern att det var branär förskolebarnen blev

hämtade vid hemmet och att kontakten mellan chaufförerna och

förskolebarnen var bra.

Oppeby

Även här ansåg en förälder att kontakten mellan chauffören och

förskolebarnen var bra, troligtvis pga att det brukade vara

samma chaufför.

Taxi kör på den här orten ibland in på gården och hämtade för-

skolebarnen, vilket flera föräldrar tyckte var bra. Även här

ansåg någonatt taxi körde för fort.

Att alla förskolebarnen sitter bältade i taxin och att den stan-

nar på rätt sida av vägen, vilket innebär att förskolebarnen

inte behöver korsa någon väg, tyckte någon förälder var bra.

På denna ort fanns mer än ett taxibolag. En förälder vars för-

skolebarn åkte med det andra bolaget ansåg det vara negativt att

taxin var tvungen att köra en så lång omväg för att plocka upp
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samtliga förskolebarn. Nu fick förskolebarnen som längst åka

55 min mot 10 min raka vägen. Det första förslaget, som föräld-

rarna fått innan terminstart, hade varit ännu sämre. Föräldrarna

tyckte att de fått chans att påverka lite, men inte tillräck-

ligt.

Någon ansåg att det var för många olika chaufförer. En förälder

ansåg att taxin ofta kommer för sent och körde pga detta för

fort, eftersom.vägarna är dåliga, smala, krokiga och backiga

blir förskolebarnen lätt illamående.

En annan förälder tyckte att taxin kom för tidigt, så att för-

skolebarnet inte hann äta sin frukost. En förälder tyckte att

det var bra att man genom.att skicka med lapp till deltidsför-

skolan, kunde låta förskolebarnet följa med en kompis hem

Kisa

Här framkom synpunkter om att ett förskolebarn som åkte SJ-buss

med bl a högstadiebarn, nästan alltid fick stå upp i bussen.

En förälder tyckte att förskolebarnen fick vänta länge på sin

skolskjuts och de blev då utan mat lång tid. De hade försökt

protestera, men skolskjutsarna fungerade helt utifrån skolbar-

nens villkor, upplevde man.

Förskolebarnen förstör ofta sina kläder vid väntepausen eftersom

de leker vilda lekarpå skolgården. Någon förälder menade att

förskolebarnen lätt förkyler sig på vintern.

Ibland skulle ett förskolebarn till sin dagmamma i stället och

det fungerade bra. En annan förälder tyckte inte att väntetiden

var något problem, eftersom förskolebarnet hade matsäck med sig

till deltidsförskolan.
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Skolskjutsen fungerade "jättebra" ansåg en förälder bl a efter-

som förskolebarnet hämtades vid hemmet., Dessutom tyckte för-

skolebarnet att det var roligt att åka minibuss. En annan för-

älder hade av sitt förskolebarn fått höra att de stod upp i

minibussen och att förskolebarnet själv klagat över att det var

tråkigt med väntetiden.

4.4.3 Förskolebarn

 

Samtal med förskolebarnen kunde bara genomföras vid en deltids-

förskola. Några spridda kommentarer framkom dock vid de andra

deltidsförskolorna. Ett förskolebarn tyckte att det var bäst att

åka buss, eftersom.man fick bäst med plats i den, Ett förskole-

barn åkte ca en mil, vilket upplevdes som en kort sträcka.

Det var tråkigt att åka skolbuss tyckte ett förskolebarn, efter-

som det inte fanns några leksaker och dessutom var hon hungrig.

Två förskolebarn berättade att man kunde må illa.

Ett förskolebarn som åkte med sin äldre syster "som var tuff",

skämdes varje dag när hon gick på bussen, eftersom hon kände

sig konstig".

Ett av förskolebarnen som fick åka långt tyckte att "man får

vänja sig, men visst var det långt".

Ett förskolebarn som inte åkte skolskjuts skulle bra gärna vilja

åka skolskjuts också eftersom hennes kompis åkte.
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4.4.4 Taxichaufförer

 

Rimforsa

Taxi i Rimforsa ansåg att det inte förekom några problem med

verksamheten. Vid bytesplatsen står förskolebarnen snällt bakom

den bom.som var uppsatt mellan skolgården och gatan. Här körde

man med taxibilar och den sista biten till deltidsförskolan

körde man en minibuss.

Horn

I Horn ansåg man inte heller att det förekom några problem. På

morgonen körde man blandat med både skolbarnoch förskolebarn,

vilket fungerade bra. Man hade utrustat några bilar med bältes-

kuddar, men inte alla. Det var 3-4 chaufförer som körde, vilket

gjorde att de lärde känna de flesta av förskolebarnen. Här hade

man taxibilar av olika typer och en större herrgårdsvagn.

Oppeby

I Oppeby körde två olika bolag. På det ena bolaget, där man bara

körde med taxibilar, tyckte man att det fungerade bra och att

förskolebarnen var snälla. Förskolearnen var vana vid bilbälten

och dörren ut mot vågen höll man alltid låst. Om ett förskole-

barn var sjukt, ringde alltid föräldrarna.

Vid det andra taxibolaget ansåg man också att det fungerade bra.

Bäst var det när de körde med taxibil, eftersom förskolebarnen

då satt fastspända. När de körde minibuss hoppade förskolebarnen

runt och väsnades. Då fick chauffören "ryta i". Här hade man

både taxibilar och minibuss.
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Kisa

Vid besök på den sista stationen i Kisa tyckte man att det enda

problemet var med väntetiderna för förskolebarnens del. De för-

skolebarn som var busiga fick sitta i framsätet. På hösten var

det lite arbetsamt, eftersom chaufförerna skulle lära sig var

alla förskolebarn ska gå på och av, men förskolans personalre-

surs hjälpte till. Förskolebarnen brukar tycka att det är roligt

att åka långt, men föräldrarna tycker inte om det. Föräldrakon-

takten var dålig. Här fanns tre olika minibussar och sex taxi-

bilar. De hade sex olika chaufförer.
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5 DISKUSSION

5.1 MEtoddiskussion

Denna undersökning har genomförts i tre steg. Först togs kontakt

med barnomsorgsinspektören i kommunen. Efter flera turer kom vi

fram. till att en direktkontakt med respektive deltidsförskola

var det bästa. Denna kontakt kunde inspektören hjälpa till med.

Under fas två då kontakt med deltidsförskolorna togs, visade det

_ sig efterhand att verksamheten såg helt olika ut på varje ort.

Varje ort har även anlitat sitt eget taxibolag som arbetade på

olika sätt och med olika typer av kvalitet på fordonen.

I den sista fasen fick föräldrarna tillfälle att redogöra för

sina åsikter. Urvalet av föräldrar gjorde personalen utifrån att

de visste om att dessa föräldrar skulle ställa upp på en inter-

vju och att de hade positiva respektive negativa erfarenheter.

Denna urvalsmetod valdes pga att det var känsligt för personalen

att lämna ut föräldrarnas telefonnummer, men här finns en risk

för att urvalet blir snett. Ett annat sätt att göra detta urval

på är att utifrån barnens klasslista välja ut var nzte förskole-

barns förälder.

Den tid som förskolebarnen fick i denna studie var för kort.

Förskolebarnen skulle behövt mer tid för att få tillfälle att

berätta om sina tankar och känslor kring skolskjutsarna.

I detta projekt begränsades möjligheten att samla in information

från fler förskolebarn pga att projektet startade så sent på

säsongen. Tiden innan terminen tog slut blev för kort;

Ett av undersökningens syfte var att visa hur man ute i kommu-

nerna själva skulle kunna utföra en kartläggning av verksamhe-

ten. Därför följer nedan förslag på hur man kan genomföra en

studie i sin egen kommun.
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Den som är ansvarig för verkamheten i kommunen bör genomföra

kartläggningen, eftersom,man under arbetets gång får en ovärder-

lig insikt i verksamheten. Tidpunkten för undersökningen bör

vara under vårterminen, då alla berörda fått lite erfarenhet av

verksamheten, men inte så sent att det blir svårt att hinna med

alla samtal.

Steg 1. Den första kontakten bör tas med kommunens barnomsorgs-

inspektör (eller motsvarande tjänsteman). Detta för att tjänste-

mannen ska bli både informerad om projektet och framför allt för

att man ska få övergripande information om de lokala regler som

gäller i kommunen. Tjänstemannen bör även kunna hjälpa till med

att lokalisera samtliga deltidsförskolor där förskolebarn som

åker skolskjuts finns samt lämna namn och telefonnummer till

ansvarig person ute på respektive deltidsförskola. Detta är en

arbetsgång som bör fungera både i större och mindre kommuner.

. Steg 2. Därefter bör en kontakt tas, lämpligen per telefon, med

kontaktpersonen på respektive deltidsförskola som är insatt i

verksamheten. Efter att först kort presentera projektet, bör man

redan här höra sig för om hur verksamheten ser ut på just deras

deltidsförskola. Efter att man fått denna information, kan man

konstruera ett formulär och skicka ut. Personalen har då endast

att fylla i de uppgifter som man söker. När dessa uppgifter är

inhämtade, bör en sammanställning göras innan man återkommer

till personalen på deltidsförskolan för en intervju eller sam-

tal.

Intervjufrågorna bör utgå från den sammanställning man gjort.

Detta för att få klarhet i hur verksamheten praktiskt utförs.

Dessutom bör några mer öppna frågor ställas om hur de tycker att

verksamheten fungerar i stort. Vid denna intervju kan med fördel

en bandspelare användas för att dokumentera samtalet. Namn och

telefonnummer till förskolebarnens föräldrar kan förhoppningsvis

personalen hjälpa till med.
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Innan man genomför denna intervju med föräldrarna bör man be-

stämma hur urvalet ska göras. Man kan t ex välja föräldrar sOm

man vet har positiva och/eller negativa erfarenheter. Ett annat

alternativ är att var femte förälder från en klasslista väljs ut

för intervju. Detta för att undvika ensidigasynpunkter.

Vid detta besök på förskolan bör även rutiner vid byte samt av-

och påstigning redovisas. Dokwmentering av hållplatser och dis-

kussion om säkerheten bör också ingå.

Steg 3. Föräldrasamtalen kan genomföras per telefon, eller om

tid finns, besök i hemmet. Här bör föräldern få tillfälle att ge.

sin syn påverksamheten. Hur tycker de att verksamheten fungerar

praktiskt och vad tycker deras förskolebarn?

Steg 4. Även det lokala taxibolaget bör få tillfälle att lämna

sina åsikter. Det bästa är nog att bestämma en tidpunkt för be-

sök på taxistationen så att de chaufförer som kör förskolebarnen

är inne. Då får man dessutom tillfälle att studera de bilar som

används till skjutsningen, om bilarna är utrustade med bälten,

kuddar osv.

Steg 5. Återstår samtal med förskolebarn som åker skolskjuts.

För att få tillfälle till bra samtal med förskolebarnen krävs

att man vistas i deras miljö. Förslagsvis bör man följa med runt

på någon ellernågra skolskjutsturer. Detta för att skapa kon-

takt med barnen och med chaufförerna samt för att se hur deras

hållplatser ser ut och hur förskolebarnen sitter i bilen/bussen.

Samtalen med förskolebarnen bör spelas in på band, vilket inne-

bär att man helst samtalar med ett fåtal förskolebarn, helst ett

i taget i en för dem förtrogen miljö. Samtalet bör röra sig runt

konkreta situationer, t ex Berätta om hur du går till skol-

skjutsen på morgonen, hur du tänker/känner då." "Hur tänker/kän-

ner du när du väntar på skolgården?" osv.
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Sammanställningen struktureras, förslagsvis som resultaten i

detta arbete.

Denna studie har gett en ökad kunskap om hur verksamheten kan

fungera och hur man i en kommun praktiskt på olika sätt har löst

skolskjutsåkandet för förskolebarnen.

Om denna kartläggning av skolskjutsverksamheten genomförs på

samma sätt i olika kommuner får man en ökad insikt av verksam-

heten i landet. Dessutom kan vissa jämförelser mellan kommuner

göras. Förslagsvis skulle Socialstyrelsen med hjälp från VTI

ansvara för en samordning av dessa studier. Detta skulle vara

värdefullt, speciellt med tanke på att man då får möjlighet att

med gemensamma insatser öka säkerheten för den här gruppen av

barn.

5.2 Slutsatser från Kinda kommun

Det framkom att verksamheten i stor utsträckning anpassar sig

efter skolans tider, vilket här resulterat i tidiga morgnar,

samåkning med större skolbarn och framför alltbyten av skol-

skjuts med väntetider som följd. Samåkning innebär ochså att de

minsta förskolebarnen inte får eller inte vågar sitta ner, ett

problem. som i denna studie enbart förekommer när bussar används

som skjutsar. Detta är ett klart säkerhetsproblem.

En annan för förskolebarnen negativ aspekt på samåkningen med

skolbarnen är väntetiden. Förskolebarnen fick på morgonen vänta

i kanten av skolgården på vidare transport. På den ena orten

fanns en hårt trafikerad väg nära vänteplatsen. Dessutom var

många fordon både bilar och bussar i rörelse framför platsen där

barnen stod. Om förskolebarnen stod stilla under väntetiden

skulle allt vara bra, men hur många förskolebarn kan stå stilla

i 15-20 minuter? En vuxen fanns till hands för förskolebarnen,

men hon var också tvungen att kontrollera att rätt förskolebarn

kom i rätt skolskjuts med rätt avstigningsadress. Detta gjorde

VTI MEDDELANDE 646



35

att hon hade svårt att både kontrollera de väntande förskole-

barnen och skjutsarna samtidigt.

Dessutom blir väntetiderna långa för så små barn. Deras dag blir

uppemot fem timmar, varav tre timmar är på förskolan. Dels är

det lång tid för små barn att vara hemifrån och dels fick för-

skolebarnen ingen riktig mat under denna tid.

I minibussarna som används mycket till förskolebarnen är den

inre säkerheten ett problem. Barnen sitter utan bilbälte och det

är svårt för chauffören att både köra och hålla kontroll på

samtliga barn. En minibuss kan vara registrerad som personbil,

lastbil eller som buss. Detta innebär att endast de minibussar

som är registrerade som personbil har krav på bilbälte (TSV;

säkrare skolskjuts). Förskolebarnen som åker buss/minibuss får

dessutom gå av/på vid en väg medan taxi har helt andra möjlig-

heter att köra fram till huset.

För förskolebarnen är det att föredra att få skjuts ända fram

till hemmet. Ett barn i den åldern som släpps av vid vägkanten

är troligtvis mycket väl insatti att det är förbjudet att korsa

vägen, men är det något tillräckligt intressant på den andra

sidan, kan detta förbud snabbt glömmas bort och vi har barnet

ute på vägen.

Måste förskolebarnen korsa en väg, kräver Kinda kommun att för-

skolebarnen ska bli mötta av någon vuxen.

Taxi för förskolebarnen borde från trafiksäkerhetspunkt vara ett

bättre alternativ. Där sitter barnen i de flesta fall fastspända

under färden och dessutom får förskolebarnen i större utsträck-

ning gå av/på hemma på gårdsplanen.

Även om förskolebarnen inte samåker med skolbarnen finns andra

svårigheter. Förskolebarnen får i Kinda kommun åka långa omvägar

för att hämta upp sina kamrater, vilket innebär att de till-

bringar lång tid ute på många gånger backiga, krokiga och smala
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vägar. De som då åker i minibussen, där de inte är fastspända,

utan har möjlighet att hoppa runt utsätts på detta sätt för så-

kerhetsrisker i fordonet° Att föräldrarna klagar på att chauf-

förerna kör fort, gör inte saken bättre. Men om chaufförerna

verkligen kör för fort, eller om det bara är föräldrarnas åsik-

ter, vet vi ingenting om, men vi vet att några barn hade problem

med illamående.

För av-/påstigningsplatserna vid respektive deltidsförskola

fanns från trafiksäkerhetssynpunkt inte mycket att ifrågasätta.

Det var heller ingen som tog upp några kommentarer på den delen

utan det hade man löst tillfredsställande.'

Man kan konstatera att alla förskolebarn som uppfyller krite-

rierna i Kinda kommun får åka skolskjuts, men att verksamheten i

första hand anpassas efter skolan och skolbarnens behov och ti-

der.

5.3 Fortsatt verksamhet

Studien pekar på en rad problem vad gäller skolskjutsandet för

förskolebarnen vilket gör att fler kommuner bör genomföra en

kartläggning av verksamheten.

En rikstäckande studie kangenomföras på så sätt att ett formu-

lär skickas ut till samtliga kommuners barnomsorgsinspektörer,

där de får tillfälle att formulera kommunens regler för verksam-

heten samt lämna upplysning om deltidsförskolor där förskolebarn

åker skolskjuts. Därefter får dessa deltidsförskolor ett formu-

lär där de får tillfälle att redogöra för sina förskolebarns

resmönster. Intervjuer med berörda persongrupper får genomföras

på ett urval av dessa deltidsförskolor.

Ett alternativ är att kommunen själv genomför en kartläggning

efter det mönster som redovisas under avsnitt 5.1. En sådan stu-
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die skulle kunna ge en bild av hur verksamheten fungerar i lan-

det och man skulle då se om några problem är generella.

En mindre studie skullekunna genomföras där förskolebarnens

synpunkter skulle få större utrymme. Samtal med förskolebarn om

deras upplevelser omkring skolskjutsfrågor. I en sådan studie

skulle även samtal med skolbarn om hur de minns sina tidigare

upplevelser av skolskjutsåkandet kunna ingå.

En annan studie där skolskjutsverksamheten studeras i andra län-

der t ex i USA skulle vara av intresse, eftersom skolskjutsverk-

samheten i bl a USA är mycket utbredd och speciella fordon an-

vänds för skolskjutsning.
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