Information om

SKOLKORT

Skolkortet används för resor mellan skolan och hemmet. Skolkortet delas ut av
skolan vid terminsstart. Det är din kommun som bestämmer vem som har rätt till
skolkort i just din kommun.
• Du ska ha med dig skolkortet varje dag när
du åker buss. Med skolkortet kan du göra två
resor varje vardag (måndag - fredag). Det har
ingen betydelse vilken tid på dygnet som du
reser men antalet resor per dag får inte vara
fler än två.
• Varje gång du kliver på bussen håller du
upp ditt skolkort framför biljettmaskinen
som automatiskt läser av kortet. Det gäller
även vid bussbyten.
• Var rädd om kortet. Det går inte att använda
om du klipper i det eller gör hål i det. Undvik
också att böja kortet.
• Kortet är personligt och får inte lånas ut till
andra. Ditt namn och namnet på din skola ska
skrivas på kortets baksida.
• För att styrka att rätt person reser med
kortet ska gymnasieelever kunna
legitimera sig för biljettkontrollanterna.
Vid uppenbart missbruk av skolkort har
kontrollanterna rätt att beslagta kortet. Det
gäller även om skolkortet saknar namn på
baksidan eller om gymnasieelev saknar
legitimation.
• Kortet gäller på buss och Norrtåg under
vardagar under skolterminen. Det går inte att
resa med Ybuss med skolkortet.

• Kortet kan inte användas för delbetalning av
resa utanför kortets giltighetsområde.
• Om du tappar bort ditt kort ska du vända dig
till din skola och anmäla det. Du som går i
grundskolan årskurs 1-9 och tappar ditt
skolkort får resa till skolan för att ordna ett
nytt kort.
• Du som går på gymnasiet och tappar ditt
kort måste betala dina resor själv tills dess att
du får ett nytt kort.
• När du slutar skolan ska kortet lämnas tillbaka.

Kom ihåg!
Finns säkerhetsbälte så använd
det under hela resan.
Det är inte tillåtet att ha skor på sätena.
Följ alltid förarens anvisningar.
Undvik olycksrisker - sitt kvar på din plats
under hela resan.
Du får inte äta korv, glass eller liknande
eller dricka alkohol ombord på bussen.
Det är förbjudet att röka både på
bussen och på busshållplatser.
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