”Information vedr. aktuelle udfordringer med skolebus-planlægningen
Hvert år sker tilpasninger af skolebuskørslen og ruterne i Norddjurs Kommune som en del af den
almindelige planlægning på baggrund af f.eks. elevtal. Arbejdet med ruteplanlægningen og køreplanen
foregår normalt op til sommerferien, således at køreplanerne er klar, inden eleverne går på sommerferie.
I år har processen imidlertid været anderledes. Blandt andet har Norddjurs Kommune været nødt til at
bede et eksternt konsulentfirma løse opgaven. Det har desværre medført nogle udfordringer og
forsinkelser, fordi det system, det eksterne firma bruger til at udarbejde ruterne, er et andet end det,
Norddjurs Kommune normalt selv bruger. Samtidig har der været udfordringer med at få skolernes
ringetider og køretider i busplanen til at stemme overens med hinanden.
I den seneste tid har Norddjurs Kommune derfor arbejdet med en række tilpasninger og justeringer af
skolebus-køreplanen (se køreplanen her: https://www.norddjurs.dk/borger/trafik-og-veje/kollektivtrafik-og-taxi). Der bliver dels kigget på ruterne, dels vurderet på skolevejes sikkerhed og flere andre
forhold. Planlægningen sker med udgangspunkt i den liste over trafikfarlige veje, som Norddjurs Kommune
har udarbejdet sammen med politiet. Det bliver løbende vurderet, om der er andre veje, som der også
skal kigges på, selvom disse veje måske ikke står på listen. En del ruter, tidspunkter og lignende er
tilpasset, men der er stadig behov for justeringer. Arbejdet er i fuld gang, og indsatsen for at tilpasse og
justere fortsætter i den kommende tid. Norddjurs Kommune vil i uge 36 lave en optælling af, hvor mange,
der bruger ruterne. På baggrund af de samlede erfaringer vil det blive vurderet, om der skal ske
yderligere justeringer og tilpasninger af køreplanen.
Skolerne lægger løbende information op på deres respektive Intra, når der er justeringer i en rute, som
elever på skolen kan blive berørt af. Forældre bedes derfor tjekke egen skoles Intra for opdateret
information om de ruter, som vedrører ens barns skolebus.
Alle henvendelser og spørgsmål, f.eks. til ændringer i ens barns skolerute, tidspunkter, afhentningssteder
eller andet, skal rettes på mail til kollektivtrafik@norddjurs.dk. Alle henvendelser vil blive behandlet
løbende og hurtigst muligt, og alle får en tilbagemelding, så snart det kan lade sig gøre.
Norddjurs Kommune beklager de gener, de aktuelle udfordringer med skolebus-køreplanen har medført for
forældre og børn. Der arbejdes på højtryk på at løse problemerne”.

