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Virring-Hylke Skole
Fra: Karsten Bo Refsgaard <Karsten.Bo.Refsgaard@skanderborg.dk>
Sendt: 30. september 2020 12:50
Til: Vej og Trafik Drift <VTD@skanderborg.dk>
Emne: Kommentar vedr. kvalitetsstandard for skolebusser

Jeg har en kommentar til følgende vedr. rute 410
Kørsel midt på dagen (i alt 7 ture) fjernes:
For at opfylde standarden om, at der udelukkende skal køre skolebusser om morgenen og
om eftermiddagen, foreslås det at fjerne 2 ture på rute 410 (Skanderborg-Virring-HylkeBrørup), én tur på rute 420 (Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry), 2 ture på rute 421
(Ry-Gl. Rye-Glarbo-Gl. Rye-Emborg-Ry), én tur på rute 422 (Låsby-Alling-KnudsøskolenLåsby), samt én tur på rute 423 (Låsby-Javngyde-Knudsøskolen-Ry). De 7 ture der foreslås
fjernet, har alle en lav passagerbenyttelse. Kørselsbehov foreslås erstattet med øvrige
afgange på skolebusruterne, almindelig kollektiv bustrafik eller flextrafik (Flextur).

Vi bruger ofte denne bus midt på dagen i forbindelse med brobygningen mellem Hylke og Virring Skoler.
Klasserne fra 0-2. årgang besøger hinanden flere gange i løbet af året. På samme måde kan Bakkehusets
børnehave i Virring og Tusindfryd i Hylke besøge hinanden.
Fjerner man busserne midt på dagen forringes denne mulighed.
Alternativt kan man forestille sig gratis flextrafik til denne type trafik.

Med venlig hilsen
Karsten Bo Refsgaard
Kontraktholder
Landsbyordningen Virring
87942661
20570791
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Stilling Skole
Kommentarer til standard vedr. befordring af elever
Stilling Skole
Skolebestyrelsen på Stilling Skole har behandlet forslag til ”Kvalitetsstandard for skolebusbetjening” på
møde den 21. oktober 2020.
Skolebestyrelsen har følgende kommentarer til forslaget:
Bilag 1 – Befordring af elever til og fra skole og specialtilbud
Under afsnittet: Målgruppe for ydelsen
1. Vi ønsker nedenstående tilføjelse:
Afstandskriterierne omfatter ikke elever, der af helbredsmæssige årsager og diagnostiske udfordringer,
gør befordring særlig påkrævet.
2. Under afsnittet: Ydelsens indhold
”Såfremt Skanderborg Kommune vurderer, at det er muligt og hensigtsmæssigt at etablere centrale
opsamlings-, omstignings- og afleveringssteder for grupper af elever, iværksættes dette”.
Der er behov for en definition af, hvad Skanderborg Kommune vurderer ud fra. Er det det ud fra elevernes
formåen, behov, udfordringer og alder, eller er det ud fra økonomi?
Særligt ved taxakørsel:
”Befordring om eftermiddagen sker to gange dagligt. Som udgangspunkt vil kørselstiden maksimalt udgøre
60 minutter for den enkelte elev ved kørsel inden for kommunegrænsen. Ventetiden på skolen må normalt
ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. I det omfang, at befordringsordningen
medfører ventetid på skolen, har skolen pligt til at føre det fornødne tilsyn med eleverne i ventetiden”.
På Stilling Skole har vi en specialklasserække, hvor mange elever er udfordret på en lang dag i skole og
SFO/Klub. Forslaget om to eftermiddagskørsler vil være en udfordring for netop disse børn, da de ikke
længere vil have mulighed for hjemkørsel, når de har fri eller i løbet af eftermiddagen fx kl. 15.
Det vil desuden være forbundet med en ekstraudgift for skolen, at føre tilsyn i ventetiden med elever fra
specialklasserne, som ikke er tilknyttet SFO eller Klub.
På skolebestyrelsens vegne
Michael Sejer, formand
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Hørningskolen
Kommentarer fra Hørningskolen til ”Forslag til kvalitetsstandard for befordring af elever ”.
Hørningskolens elever befordres for en stor dels vedkommen med taxa til og fra skole eller til og fra aflastning.
Vi har følgende bemærkninger til forslaget:
-

I forslaget står der: ”Befordring om eftermiddagen sker to gange dagligt”.
For nuværende er der tre afgange om eftermiddagen, og det vil være en klar forringelse af forholdene
for Hørningskolens elever, hvis dette sættes ned til to gange.
Det vil betyde, at en del elever vil få en væsentlig længere skoledag, idet de vil skulle vente på transport.
Dette vil have indflydelse på deres trivsel og læringspotentiale.

-

I forslaget står der: ”Ventetiden på skolen må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter
efter skoletid. I det omfang, at befordringsordningen medfører ventetid på skolen, har skolen pligt til at
føre det fornødne tilsyn med eleverne i ventetiden.”
Hørningskolens elever vil have meget svært ved ventetid. Tilsyn ”i tilstrækkeligt omfang” vil derfor
betyde pasning af disse elever. Dette vil få betydning for bemandingen morgen og eftermiddag.
Men vigtigst er som beskrevet i ovenstående, at forslaget vil medføre længere skoledage for flere
elever.
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Voerladegård Skole
Kommentarer til fremtidig skolebus-betjening

Drøftet og behandlet på bestyrelsesmøde den 29. oktober 2020.
Som et mindre sted i yderkredsen af Skanderborg Kommune tæt på Horsens Kommune er vi en skole og
børnehave, som tiltrækker børn/familier fra Horsens Kommune. Ca 1/3 af vores børn bor i Horsens Kommune.
Vi har indtil nu – og de seneste år med stor anstrengelse - forsøgt at få børnenes skoleskema/skoledag til at leve
op til kravene ved at rette ind på møde- og sluttid så den regionale rute 502 kan benyttes. Busafgangene på rute
502 blev i 2019 reduceret meget kraftigt.
Set i det lys, har vi brug for at kommentere det udsendte og vi har brug for, at der bliver kigget vores vej i forhold
til kommende kollektive trafiktilbud i en eller anden form. Dels i forhold til transport af elever til og fra
skole/sfo/klub – dels i forhold til som skole og dagtilbud at have mulighed for at komme mod Skanderborg – og
gerne også den modsatte vej. Både lovgivningen i skole (herunder kravet om ”den åbne skole”, som vi synes
giver så meget mening) og dagtilbud kræver vi kan bevæge os ”ud i verden” og tage ”verden” ind, tage imod
invitationer til børnefødselsdage i børnehaven, deltage i fælles kommunale faglige dage på fx Fælleden, besøge
Niels Ebbesen Skolen inden den kommende sammenlægning på 7. årgang mm.
Set over et år, vil 20 ture til børnehaven mod Skanderborg/Brædstrup gøre en forskel. 20 ture hvoraf 10 af
turene ville være for 40 børn og 10 af turene for 15-20 børn.
På skoledelen vil 15 ture med ca 35 børn mod Skanderborg være et godt bud.
Som det er nu har vi med rute 502 IKKE noget tilbud, idet vi som institution ikke kan benytte Flexbus.
Derudover har vi følgende kommentarer til bilag 1: forslag til kvalitetsstandard for befordring af elever.

1.”kommunen har ingen befordringsforpligtigelse over for elever, der ud fra reglerne om frit skolevalg selv
har valgt en anden skole end distriktskolen”
Som skole/børnehave, der ligger tæt på Horsens Kommune – og som ved kommunesammenlægningen i 2007
har en helt særlig historik med et dengang fælles skoledistrikt, der gik til hver sin kommune – har vi et stort
ønske om, at man i Skanderborg Kommune finder nogle løsninger, der ikke kommer til at modarbejde ønsker hos
en række familier i Voervadsbro og Sdr. Vissing om at benytte børnehave og skoletilbud i Voerladegård.
1/3 af ”vores” børn bor i Horsens Kommune. Skanderborg Kommunes Byråd er nært forestående med at
beslutte en ny skolestruktur, som fortsat skal have børnehave samt skole med 0.-6. årgang i Voerladegård. Der
er brug for at Skanderborg Kommunes buskørsel kan tage højde for at vi har elever fra Horsens Kommune og
være omhyggelige med at kommunale tilbud kan ”spille sammen med” den fælles-kommunale (regionale?) rute
502. Der nævnes i bilag 2 at skolebusruterne skal spille sammen med den øvrige kollektive trafikbetjening i
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kommunen – for bl.a. at undgå parallelkørsel med øvrige busruter eller dobbeltbetjening undgås. Det er for os
væsentligt at den kollektive trafikbetjening kan samarbejde med nabokommunens trafikbetjening så godt som
muligt.

2. Standard for ventetid.
Ventetiden på skolen må normalt ikke overstige 60 minutter før og efter skoletid.
Vi synes ganske enkelt at 60 minutter er for lang tid at skulle vente – og for lang tid at skolen skal stå for tilsynet.

Vi indgår meget gerne i yderligere dialog ift smarte, rentable løsninger for os i yderkanten.

Med venlig hilsen,
Skolebestyrelsen ved Voerladegård Skole
Formand Jesper Torp
Skoleleder Merete Kristensen

6

Højboskolen (ingen kommentarer)
Vedr. Kvalitetsstandard for skolebusbetjening.

Højboskolens bestyrelse har behandlet det fremsendte materiale på sit møde d. 11. november og har ingen
kommentarer til det fremsendte.

Med venlig hilsen / Best regards
Peder Pedersen
Skoleleder / Head of School
Højboskolen
87 94 22 90
24 43 86 27
peder.pedersen@skanderborg.dk
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Seniorrådet
Kommentering af forslag til kvalitetsstandard for skolebusbetjening:

Seniorrådet siger tak for muligheden for at knytte bemærkninger til det fremsendte.
Vi ser meget positivt på, at skolebuskørslen tænkes sammen med kommunens øvrige kollektive trafiktilbud.
Seniorrådets målgruppe er ældre over 60 år, og vi har særlig fokus på de ældre og svage borgere, som har stort
behov for at kunne virke i sit lokalsamfund på en enkel og socialt gennemtænkt måde.
Borgerne har svært ved at få overblik over de muligheder der er i dag, hvorfor Seniorrådet gerne deltager i et
arbejde med at lave en forenklet kommunikationsform. Der er, som I skriver, mange muligheder, som måske
kan gøres mere enkel og medvirke til at de ældre også får den optimale værdi af tilbuddene.
Seniorrådet fandt mødet med jer den 9. november godt og informativt, men svagheden er jo nok, at de svageste
ældre vi gerne vil hjælpe, ikke er så IT mobile, og samtidigt har behov for enkle tilbud.
Kommentarer til bilag 1:
Seniorrådet finder det er et flot kommunalt tilbud, at skolebusserne kan benyttes af alle og gratis. Seniorrådet
finder det også vigtigt, at der er daglige busforbindelse til alle kommunens plejecentre i gåafstand for
gangbesværede. Vi forventer det kan indpasses i de beskrevne kriterier for kørselstidspunkter.
Kommentarer til bilag 2:
Seniorrådet anerkender det gode borgertilbud om, at det er gratis at køre med skolebusserne og at de kan
benyttes af alle.
Med hensyn til at kunne betjene kørsel til plejecentre uden for skoletiden, vil Seniorrådet gerne medvirke til at
fremkomme med løsningsforslag. Vi beklager at det måske er nødvendigt at lukke enkelte ruter som kører på
ikke-skoledage, da vi tror det er vores målgruppe, som har stor glæde af disse tider. Vi er urolig for, at
manglende befordring kan give social forringelse og medføre ensomhed.
Kommentar til bilag 3:
Byrute 424 i Ry bør ikke ændres til Flexbus, men kan fastholdes med blot 2 ture på alle hverdage. Det vil være
mest enkelt og praktisk hvis det er med samme minuttal.
I Ry vil der ske udbygning af boliger almennyttige samt private seniorboliger på Kildebjerg sammen med
koncentrationen af boliger for ældre i Skanseparken og Isagervej. Det er vigtigt, at der er muligheder for ikke
selvtransporterende svage ældre medborgere har en daglig forbindelse til indkøb, togstationen, sundhedshuset i
Fællesskabets Hus samt lægehuset i midtbyen. Det er socialt også vigtigt, at de aktivitetsskabende foreninger for
ældre ved, at der er transportmuligheder til de tilbud som tilbydes. Fællesskabets Hus er jo skabt for at borgerne
kan samles i den gode oplevelse, og det vil være ærgerligt, hvis mange gode initiativer hæmmes af mangel på
transport.
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Rute 421 Ry – G. Rye bør ikke indskrænkes i en tid hvor tilbud for de svage ældre i Gl. Rye på Dalbogaard bliver
lukket og flyttet til Fællesskabets Hus i Ry. Levetiden bliver længere, men det vil også betyde, at tiden uden at
kunne selvtransportere sig bliver længere. Fastholdelse længst muligt i eget hjem vil kræve at samfundet hjælper
med til, at centraliseringen med hensyn til mange ting afhjælpes, så ældre fra Gl. Rye kan komme til læge,
togstation, bibliotek og indkøbsmuligheder.
Generelt om justeringer af skoleruter og ændringer til Flextur.
Seniorrådet ønsker at henlede opmærksomheden på, at manglende transportmuligheder kan være et stort
problem, som kan være medvirkende til øget ensomhed blandt ældre.
Seniorrådet har i november 2019 og igen i september 2020 afholdt en række møder i centerbyerne og i
Skanderborg om ”bekæmpelse af ensomhed blandt ældre”. Her har transportmuligheder til og fra aktiviteter
været et tilbagevendende fokusområde. Seniorrådet står gerne til rådighed om uddybning af dette problem.
På den baggrund anbefaler Seniorrådet, at Skanderborg kommune opretholder muligheden for at ældre fortsat
frit kan benytte sig af alle skolebusordningerne såvel som Flextur.
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Bestyrelsen for Samdriften i Gl. Rye
Gl. Rye den. 14.11.2020

Bestyrelsen for Samdriften i Gl.Rys’s kommentarer til forslag om ”Kvalitetsstandard for skolebusbetjening”.

Vi ønsker indledningsvis at kommentere præmissen for at revidere kvalitetsstandarden for skolebusbetjening.

Det var i Gl. Rye således, at det kollektive trafiktilbud tidligere blev begrænset og rejsende med bus til og fra Gl.
Rye i større omfang blev henvist til at tage de skolebusser, som kørte.

Derfor er præmissen for at diskutere bustransport til og fra Gl. Rye ikke kun et spørgsmål om skolebuskørsel,
men skal også ses i lyset af det samlede transporttilbud til og fra Gl. Rye – som nu står til en revison – og for
vores landsbys vedkommende til at blive forringet yderligere.
Det kan vi ikke acceptere.
Tvært imod peger vi på, at der er behov for bedre rejsemuligheder med kollektiv trafik eller skolebus fra Gl. rye
til og fra Ry. Vi ønsker flere afgange – også i weekender og på helligdage.

Kommentarer til Bilag 1. Forslag til kvalitetsstandard for befordring af elever.
Vi har på Gl.Rye skole en del elever der bor længere end 2,5 km væk og derfor er kørselsberettiget. Det er ikke
tydeligt, at der er mulighed for at få befordringsfradrag såfremt andre muligheder ikke findes. Vi opfordrer til, at
Kommunen tydeligere oplyser forældre til elever der bor længere væk end 2,5 km fra skolen, at der er mulighed
for at tilbyde egen transport ud fra statens laveste takst.
Vi opfordrer også til at ruteplanlægge således, at transporttiden bliver væsentlig kortere end de 60 minutter der
pt. nævnes som normale øvre grænse og vi opfordrer til at afgangstiderne sættes således, at den maksimale
ventetid på skolen der ligeledes er sat til 60 minutter bliver væsentlig kortere og koordineres med de tidspunkter
eleverne får fri fra skole på.

Kommentarer til Bilag 2: Forslag til standard for skolebusbetjening.
Såfremt det kollektive trafiktilbud til og fra Gl.Rye ikke forbedres, skal skolebusser også køre på ikke-skoledage.
Dvs. i weekender og på helligdage.
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Skolebus kørsel til og fra Gl.Rye skal ske med minimum tre ture morgen og flere end 3 tre ture eftermiddag –
f.eks. timedrift mellem kl. 13-17 – vigtigst fra Ry mod Gl.Rye, så elever i Ry ikke skal vente op til to timer på en
bus.

Skolebusplanlægningen skal fortsat tænkes sammen med den øvrige kollektive trafikbetjening i kommunen.
Derfor kan der med fordel planlægges flere ankomster og afgange til/fra Gl.Rye i tidsrum hvor skolebuskørsel
ikke finder sted.

Kommentarer til Bilag 3: Forslag til elementer i fremtidig skolebusbetjening.
Forslag om at fjerne 2 ture på rute 421 kan vi ikke støtte ud fra vores indledende argumentation.
Set isoleret ud fra et skolebusbetjenings synspunkt forstår vi forslaget, men i og med vores kollektive
bustransporttilbud tidligere er blevet begrænset og henvist til skolebuskørsel kan vi ikke støtte forslaget –
tværtimod. vi har som driftigt landsbysamfund behov for bedre muligheder for at komme til og fra Ry og andre
destinationer. Særligt midt på dagen ønsker vi flere forbindelsesmuligheder.

På Bestyrelsen for Samdriften i Gl.Rys’s vegne
Henrik Taastrøm.
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