
Lovdagar under 

höstterminen 2017: 

 

29/9 Lovdag 

30/10 – 3/11 Höstlov 

28/11 Lovdag 

21/12 Terminsslut 

  Löt 2017-08-08 
 

Hej! 

 

Nu är det snart dags för ett nytt läsår i Rälla skola! 

Måndagen den 21 augusti välkomnar vi eleverna ombord på skolbussen. 

Den första skoldagen slutar alla elever kl. 12.45 och bussen går då hem kl. 12.55  

från skolans bussräcken. 

I och med att det är jämn vecka går bussen först hem via Mossberga.  

Ojämna veckor går den först hem via Stora Rör.  

 

Ordningsregler / säkerhetsföreskrifter: 

Det är viktigt att Du som målsman diskuterar ordningsregler med ditt barn. 

Det är av största vikt att alla elever känner till och följer reglerna: 

 

❖ Låt bussen stanna och öppna dörrarna innan du närmar dig den för påstigning 

❖ Låt bussen stanna vid hållplatsen innan du tar av dig bältet och reser dig upp 

❖ Använd reflexer när du väntar vid hållplatsen under den mörka årstiden 

❖ Gå inte ut i gatan framför eller bakom bussen när du har stigit av, vänta istället till att 

bussen har kört iväg och du har fri sikt 

❖ Använd normal samtalston i bussen 

❖ Sitt ned på sätet, med bältet på, under hela färden 

❖ Följ chaufförens anvisningar! Han/hon är ansvarig för din säkerhet 

Bussen som vi använder till skolbuss är en helturistbuss av märket Setra, årsmodell 2016. 

Det finns 35 platser ombord.  

Vill du som förälder åka med ditt barn är du hjärtligt välkommen i mån av plats. 

Den chaufför som tidigare mestadels kört skolbussen har under sommaren gått i pension och 

ersätts inför terminsstarten av Roger som arbetat hos oss under många år.  

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss på Tomas Buss. 

 

 

Vi ser fram emot en trevlig skolstart! 

 

Ölandshälsningar 

 

Tomas Buss AB 

Elisabet Angelin, VD 

elisabet@tomasbuss.se 

www.tomasbuss.se 

0485-732 85 
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