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Skolestart

CERT- kurs

Ekstrakort

Skolestarten er over og pågangen både

AtB setter opp og avholder frivillig

Benyttes kun til vgs og elever som har/

til AtB og TrFK er nå på ett mer

oppfriskningskurs hos AtB i løpet av

kan vise dokumentasjon på at de har

normalt nivå😊 Noen utfordringer har

november. Info om påmelding kommer!

søkt skoleskyss og venter på personlig

vi hatt og det er igangsatt forbedringsaktiviteter frem til neste skolestart både

t:kort skole

kort. Elever som skal i praksis og ikke
har personlige t:kort skole kan benytte
dette. NB: Skal ikke benyttes om elever

internt og felles hos AtB og TrFK.

Alle elever med godkjent skyssrett skal

Sykler ombord i buss

benytte sine personlige t:kort skole.

Elever kan ikke forvente at de får

på AtB’s nettsider. Alle elever i

medbringe sykler i bussen som kjører

grunnskolen skal kunne få sitte på bussen

skoleskyss. Dette på bakgrunn av ulik

til skolen uten kort, men det skal

Om dere har behov for flere, send e-

kapasitet for slikt utstyr ombord i de

valideres ett kort på skyss fra skolen.

post på antall til skole@atb.no

Elever i vgs skal alltid bruke t:kort eller

Oversikt skoleruter

ulike bussene. Om det medbringes
sykkel, og det er plass om bord, må

Husk info om bruk av kortet som ligger

Reservekort

skal ikke benyttes for sykkel-billett.
Benyttes kun på grunnskoler, og det er

Legeattester/manuelle

opp til den enkelte skole å lage rutine for

søknader

håndtering av Reservekort. Enten med at

Skal kun sendes pr post til:

Fylkets Hus, postboks 2567
7735 Steinkjer

Snorer og mapper

I løpet av okt -18 vil samtlige
rutetabeller være tilgjengelige på
www.atb.no/skoleruter/ 😊

Avvik

elevene låner med seg hjem, eller at det

Husk å melde ALLE avvik vedr

er bussvakt som administrerer og hjelper

skoleskyss til AtB, skole@atb.no

elevene inn på bussene. AtB har mange
Trøndelag fylkeskommune

skal selv kjøpe billett!

betale billett selv.

eleven håndtere dette selv samt betale
iht gjeldende pristabell. t:kort skole

glemmer personlig kort hjemme. De

ulike erfaringer med dette fra andre
skoler, og kan bistå dere på veien til en
mest mulig riktig rutine for den enkelte
skole.

