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Generell informasjon om skoleskyss ved oppstart 27. april   
 

Skolene starter opp igjen 27. april. Skoleskyssen i Nordland har stort sett gått som normalt mens 

skolene har vært stengt og vil naturligvis gjøre det nå også. Samtidig opprettholder vi 

smitteverntiltakene og oppfordrer de reisende til å holde avstand. 

Skolebussene og den øvrige rutetrafikken vil gå i henhold til ordinært oppsatte rutetider.  

Det er allerede innført en del tiltak på den ordinære kollektivtrafikken. Herunder også 

skolebussene.  

Renholdet er betydelig intensivert. Vask av kontaktflater som håndtak, stoppknapper, etc. har høy 

prioritet.  Betaling og validering av reisekort og skolekort er avskaffet. 

På busser med flere innganger er fremre dør avstengt, og sjåfør skal ikke ha direkte kontakt med 

de reisende.  

 

Basert på utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for skoletrinn1.-7. under Covid-19 

utbruddet 2020 anbefaler Nordland fylkeskommune følgende retningslinjer for skoleskyss: 

 

 Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig. 

 Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige 

transportmidler bør unngås. 

 Ved bruk av skoleskyss, bør det ikke sitte mer enn en elev per dobbelsete.  

 Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet. 

 

Selv om det anbefales å ikke benytte offentlig transport mener vi skoleskyssen i Nordland skal 

være trygg.  

Det er inntil videre få elever som skal ha undervisning og det er i hovedsak god kapasitet på 

bussene.  

Det er uansett vesentlig at skolene og ikke minst foresatte instruerer elevene i hvordan de skal 

sitte på bussen. 

Det kan være fornuftig å stille med ledsager på bussene de første dagene dersom det er mulig. 

Eventuell ledsagertjeneste bør koordineres og begrenses til et minimumsantall slik at ikke bussen 

fylles unødvendig opp.  

Sjåførene er per tiden adskilt med sperrebånd og skal av smittevernhensyn ikke bevege seg blant 

øvrige passasjerer. De vil dermed ikke ha all verdens mulighet til å instruere elevene selv om det 

må kunne forventes at de bidrar noe.  
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For elever som fraktes i drosje eller med mindre kjøretøy der det er utfordrende å overholde krav til 

avstand, må det brukes skjønn. Søsken og elever som omgår hverandre på fritiden, samt elever 

som skal være i felles grupper på skolen, må også kunne forventes at fraktes til og fra skolen i 

samme kjøretøy.  

 

Ber om at dette formidles til skoler, elever og foresatte. 

 

For øvrig henvises det til folkehelseinstituttets anbefalinger og veiledere.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Jens Morten Nystad 

rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Alstahaug kommune Strandgata 52 8800 SANDNESSJØEN 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bindal kommune Oldervikveien 5 7980 TERRÅK 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bø kommune Veaveien 50 8475 STRAUMSJØEN 

Dønna kommune Krunhaugen 1 8820 DØNNA 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Fauske kommune Postboks 93 8201 FAUSKE 

Flakstad kommune . 8380 RAMBERG 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Hamarøy kommune Marie Hamsuns vei 3 8294 HAMARØY 

Hattfjelldal kommune O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Herøy kommune Silvalveien 1 8850 Herøy 

Leirfjord kommune Skoledalsveien 39 8890 Leirfjord 

Lurøy kommune Rådhuset 8766 LURØY 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 Ørnes 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Narvik kommune Postboks 64 8501 NARVIK 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 
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Hovedmottakere: 

Rødøy kommune Rådhuset 8185 VÅGAHOLMEN 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Sømna kommune Kystveien 84A 8920 SØMNA 

Sørfold kommune RÅDHUSET 8226 STRAUMEN 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vestvågøy kommune Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Postboks 802 8305 SVOLVÆR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 
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