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Skolskjuts från Frälsegården och Kronogården 
Information om skolskjuts till elever som bor i stadsdelarna Frälsegården eller Kronogården och går i 
grundskola.  

Den här informationen är till dig som är vårdnadshavare för en elev som går i grundskolan och bor på 
Kronogården eller Frälsegården i Trollhättan.  Här får du veta vad skolskjuts är och vilka elever som får 
åka skolskjuts. Du hittar också svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts.   

Vad är skolskjuts?  
En elev får skolskjuts om det är tillräckligt långt mellan hemmet och placeringsskolan. Skolskjutsens 
tidtabell är anpassad efter skoldagens början och slut. Elever som bor på Kronogården eller Frälsegården 
kliver på sin skolbuss på hållplatsen nära Kronans skola på morgonen. Bussen kör eleverna till skolan. 
Efter skoldagens slut hämtar en skolbuss på skolan och kör eleverna tillbaka till hållplatsen vid Kronans 
skola. Det är gratis att åka skolskjuts. 

Vem får skolskjuts?  
Det är Skollagen och Trollhättans stads regler för skolskjuts som bestämmer vilka elever som får 
skolskjuts. Om man får skolskjuts beror på var man bor och vilken skola man går på.  
 
Elever som bor på Kronogården eller Frälsegården och har skolplacering på någon av skolorna 
Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan eller Skogshöjdens skola har rätt till 
skolskjuts. Du som vårdnadshavare får hem information om skolskjuts med post.  
 

Du kan läsa mer om skolskjuts på Trollhättans Stads hemsida: www.trollhattan.se/skolskjuts  
På hemsidan kan du hämta blankett för ansökan om skolskjuts om eleven bor på två adresser, eller om ni 
har valt en annan skola än placeringsskolan. Du kan också ladda ned reglerna för skolskjuts i Trollhättan.  
 

Bara elever får åka med skolbussen 
Skolbussen är bara till för elever som går i skolan och har rätt till skolskjuts. Skolbussens förare har en 
lista med namn på de elever som får åka i bussen. Kompisar eller syskon som inte har skolskjuts kan inte 
åka med skolbussen.  

 
En trygg resa till och från skolan 
Det är viktigt att eleverna känner sig trygga på bussen. Därför finns det bussvärdar på plats från första 
skoldagen den 18 augusti och under de första tre veckorna. Bussvärdarna åker med eleverna i bussen och 
ser till så att alla elever är trygga. När bussen kommer fram hjälper personal eleverna att hitta rätt på sin 
nya skola.  

 
Kom i tid till bussen 
Det är väldigt viktigt att du kommer i tid till busshållplatsen. Om du missar skolbussen måste du själv ta 
dig till skolan på annat sätt. Det är också viktigt att du åker med rätt buss. Det går flera bussar från 
Kronans hållplats varje morgon.  

http://www.trollhattan.se/skolskjuts
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Bussens tidtabell är anpassad så att alla elever ska komma fram till skolan på morgonen innan skolan 
börjar. På samma sätt går bussen när skoldagen är slut, för att eleverna ska komma hem i tid. Därför kan 
inte bussen vänta på någon som är försenad.  

 
Viktigt att ta rätt buss 
Bussarna åker till olika skolor, och du kan komma till fel skola om du tar en annan buss än den du ska åka 
med. Om du upptäcker att du gått på fel skolbuss ska du prata med busschauffören och berätta vad som 
hänt. Chauffören hjälper dig att komma i kontakt med en lärare eller vuxen på skolan så att du kan få hjälp. 
 

Om en elev blir sjuk under skoldagen och måste åka hem 
Det kan hända att en elev blir sjuk, eller måste hem från skolan innan skolbussen går. Då är det 
vårdnadshavare eller föräldrar som måste hämta barnet på skolan. Eleven är kvar på skolan tills eleven 
blir hämtad.  

 
Om du har glömt/tappat något på bussen 
Om du glömt eller tappat något på bussen ska du kontakta det företag som kör bussarna.  

• För alla elever som åker skolbuss från hållplatsen vid Kronan är det Sparlunds buss som kör 
skolbussen. Sparlunds Buss har telefon 0514-30 153 och har telefontid från klockan 07:00 till 
klockan 17:00. Övrig tid kan man ringa till Sparlunds journummer: 0514-657979 
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Skolbussen stannar utanför Kronan 
Hållplatsen ligger utanför Kronan skola. Där kommer alla elever att gå på bussen på morgonen och stiga 
av bussen efter skolan.  
 

Hållplats 
På kartan här kan du se 
Kronans skola och 
skolbussens hållplats 
markerad med en symbol.  
 
Hållplats = 
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