
 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN  

ANTAGNINGSENHETEN SKOLSKJUTS 

 

 
                     Uppsala 2017-12-06  

 

Till Grundskolor  

 

Aktuell information från Antagningsenheten skolskjuts  

 
Förändrad skoltid skolavslutningen (gäller endast kommunala skolor) 
Om förändrad tid för skolskjutsar i samband med skolavslutningen den 21 december, ta kontakt 

omedelbart med Marcus Svahn på Högbergs buss. Enligt tidigare utskickat Epost meddelande 

171130. 

Tel: 018-136620, 018-102500  

E-post: marcus@hogbergsbuss.se  

 

Nytt Ramschema?  
Vi behöver få in ändringar från innevarande års ramschema inför nästa läsår 2018/2019 senast 28 

februari 2018. Detta pga att det måste göras en preliminär planering av kapacitet på bussarna, och 

även se över linjesträckningen, att den täcker så mycket som möjligt av det område där eleverna 

bor.  

För att kunna göra detta, måste vi veta när eleverna börjar och slutar per årskurs. Vi behöver 

därför ha in ramschema i februari, vi behöver kunna beställa extra bussar senast den 1 april. För 

att kunna göra nämnda preliminärplanering klart, så måste vi starta så fort skolvalet är klart. 

Gäller alla skolor även de som i dagsläget inte har skolskjutselever eller taxielever. Tider för 

ramschema mailas till: antagning.skolskjuts@uppsala.se 

 

Ansökningsblanketten för skolskjuts  
Blanketten finns på:  

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/ 

  

Växelvisboende, trafiksäkerhet 

För elever med växelvisboende och elever med trafik farlig väg ska vårdnadshavarna lämna in ny 

ansökan för varje läsår.  

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan. 

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2018 för att kunna garantera att 

eventuellt busskort kommer före skolstarten.  

 

Funktionshinder  
Ansökan utifrån ev. funktionshinder ska vårdnadshavarna lämna in ny för varje läsår.  

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan. 

  

Vi vill ha in ansökan för läsåret 2018/2019 senast 31 mars 2017 för att kunna garantera att 

eventuellt busskort kommer före skolstarten.  

Ansökan ska kompletteras med ett relevant utlåtande, mall finns här:  

www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola 

 

Elever med funktionsnedsättning ska styrka funktionsnedsättningen med relevant utlåtande vid 

varje ansökningstillfälle. Utlåtande som styrkt elevens bestående nedsättning behöver ej 

kompletteras för varje år om det tidigare inlämnats till oss på Antagningsenheten vid tidigare 

ansökan. 
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Olycksfall  
Om en elev har råkat ut för en olyckshändelse och därmed behöver busskort/taxi så hanteras det 

via Uppsala Kommuns försäkringsbolag Crawford o Co. Anmälan till försäkringsbolaget ska 

alltid göras då eleverna är försäkrade dygnet runt. Försäkringsbolaget anordnar därefter sedan 

eventuell transport. Ytterligare information finns du här:  

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/ 

  

Busskort, tappat eller stulet  
När en elev har tappat eller fått busskortet stulet ska det anmälas till UL på deras hemsida: 
https://www.ul.se/Skolkortet/skolkort/ 

 Det kostar inget att få ett nytt skolkort men eleven får betala sina resor tills det kommer ett nytt 

skolkort hemsänt från UL.  

Om elev har ett sk TF-nummer, så skriver man det i formuläret precis som det är,  

tex 20101010-TF10 så fungerar anmälan till UL. 

  

Elever med skyddad adress alternativt skyddade elever  
För dessa elever kontaktar ni oss på telefon så vi kan hjälpa till med eventuellt skolkort.  

Vi behöver uppgift om ”ungefär” område de är bosatta, för att kunna ta beslut utifrån de 

respektive avståndskraven för respektive årskurs.  

Enbart att vara skyddad elev innebär inte per automatik att vara berättigad till skolkort.  

När vi har tagit beslut om ev. skolkort så kommer vi sända ut det till er på skolan så att Ni kan 

dela ut det till eleven.  

Vi skickar därefter ut ett nytt kort varje månad.  

Kom ihåg att meddela oss på Antagningsenheten vid förändring av antal kort. 

  

Skolskjuts Web  
Webbaserat ”titt” program för tex personal på skolor, som speglar skolskjutsbeslut från Solen 

Skolskjuts. Besluten uppdateras varje dag o de som tas under aktuell vardag syns i Skolskjuts 

Web vardagen efter. Det går även att se planerade turer för elev. 

 

Söka behörighet till Skolskjuts Web 

Sök behörighet i Iris frö rollen: 

Solen skolskjutssystem – Skolskjuts_GR (för grundskola) 

Skolskjuts_GY (för gymnasiet) 

Om du eventuellt har behov av både Grundskola och Gymnasiet, så sök båda rollerna i Iris. 

 

Fristående skolor 

Sänd begäran om behörighet till Antagningsenheten för skolskjuts e-postadress: 

Antagning.skolskjuts@upsala.se 

Ange med rubrik -  Behörighet till Skolskjuts Web 

Du anger ditt namn, roll, skola, epostadress samt telefonnummer i din beställning. 

Ange  om du önksar rollen – Skolskjuts_GR grundskolan eller  -  Skolskjuts_GY för 

gymnasieskolan. Eller båda skolformerna om du arbetar med båda. 
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Nytt skolskjutsreglemente från läsåret 2018/2019 

Från hösten 2018 så gäller det nya skolskjutsreglementet. 

OBS! När det gäller skolvalet inför 2018 är det nya skolskjutsreglementet som gäller. 

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/reglemente-for-skolskjuts-

och-andra-elevresor/ 

 

Kontaktuppgifter till Antagningsenheten skolskjuts för allmänheten:  

E-post: antagning.skolskjuts@uppsala.se  

Telefontid mån-tors 09.30-11.30 Tel: 018-727 08 00  

 

Med vänliga hälsningar 

Maria,  Mona, Torkel 

Antagningsenheten Skolskjuts 
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