SFO Judo - Aktivitetstransport via #Ruter
Periode: 1.september 2020 - 20.juni 2021
Om aktivitetstransport fra #Ruter
Tilbudet er et pilotprosjekt fra Bærum Kommune. Målsettingen er å spare tid for foreldre og
samtidig redusere bilkjøring (miljøtiltak).
Minibussene henter barna på skolen og kjører dem til Ippon. Etter endt trening, ca kl 16, blir
barna transportert via de sammen bussene helt hjem. Som en del av løsningen får barna et
månedskort fra #Ruter (Sone 1 og 2V). Dette kan benyttes fritt til annen kollektivtransport
innenfor sonen.

Pris: Kr 400,** Gjelder uansett om barnet går 1, 2 eller 3 dager i uken på SFO Judo

Da det er et prøveprosjekt er det dessverre bare utvalgte skoler som får denne muligheten.
Følgende skoler er med i ordeningen:
● Bekkestua, Eikeli, Eiksmarka, Grav, Haslum, Hosle, Høvik, Jar, Løkeberg, Stabekk,
Steinerskolen
Kjøreplan fra Ippon og hjem
Kjøreplanene organiseres på en måte som gagner flest mulig av de som er om bord i bussene.
Derfor er det absolutt ikke sikkert at det barnet som bor nærmest treningsstedet nødvendigvis
blir kjørt hjem først. Man kan derfor ikke regne med at kjøretiden blir det samme med bussen
som om man selv skulle ha hentet barnet. Dersom det haster med å få barnet rett hjem etter
trening bør man derfor ikke være en del av ordningen. Vi skal for øvrig sørge for at barnas
samlede reise- og ventetid er akseptable, noe som i denne sammenhengen betyr at barnas
reise- og ventetid hver vei skal søkes begrenset til 45 minutter (det samme som på
skoleskyssen).
Foreldrene får tilgang på en app hvor det er viktig at de husker å avbestille transport de dagene
barnet ikke skal være med.

Hva krever dette av Ippon? Og hva krever dette av foreldre?
For at dette skal fungere må det utveksles en del informasjon fra foreldre, via Ippon til #Ruter.
Følgende informasjon må Ippon innhente:
● Skolens sluttetid
● Kontaktinformasjon foreldre (skal ligge i Spond, men må være oppdatert)
● Barnas adresse eller adresser.
Viktig at dere leser gjennom Q&A under som gir svar på mange spørsmål.

Q&A:
Hjemkjøring
Er det hjemkjøring til definert adresse eller
dropp punkt?

Det er hjemkjøring til forhåndsregistrert
adresse.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke rekker hjem til
barnet mitt blir sluppet av?

Bussen kan ikke vente til du kommer hjem, da
det er flere barn med. Da må du ordne deg så
barnet har et trygt sted å vente. Barnet blir satt
av bussen på adressen han skal til.

Adresse
Mitt barn er ofte med venner hjem etter
akademi. Kan det skje selv om vi er med
på ordningen?

Barna følges til bussen av en ansvarlig for
aktiviteten. Denne personen må informere
sjåføren. Det kjøres ikke til nye destinasjoner.

Vi er skilt, kan vi oppi begge adressene og
hjemkjøring som bytter mellom disse
adressene hver uke?

Ja, men det må være klart i god tid hvilken
adresse barnet skal til. Klubben må melde inn
riktig adresser og det må være et fast mønster
på delt bosted.

Billett

Hvordan fungerer billetten?

Billetten (30-dagers reisekort for barn i sone 1
og 2V). ligger på et Reisekort som er registrert
og som inneholder månedskort for barnet med
automatisk fornyelse. Barnet bør ha med seg
kortet, men det skal ikke leses av eller vises
frem på minibussen. Kortet deles ut via
aktiviteten.

Kan jeg bruke billetten ellers eller bare når
jeg reiser med aktivitetstransporten?

Det kan også benyttes på all annen
kollektivtrafikk innenfor sonen, men på ordinær
busstransport skal kortet leses av
(kontrolleres).

Jeg kjøper allerede månedskort til barnet
mitt, må jeg betale likevel?

Ja, for at man skal slippe å kontrollere billetter
om bord i minibussene er betalingen noe som
må organiseres via betalingen til den den
aktiviteten barnet ditt er med på. Alle kortene
blir betalt og distribuert av aktiviteten. Barnet
kan benytte denne billetten på
kollektivtrafikken innenfor samme sone(r).

Praktisk
Hvordan får vi informasjon om barnet blir
forsinket hjem?

Det kommer snart en app «RuterBestilling»
som vil vise hvor minibussen er i kartet.

Hvor lang tid kan det ta fra barnet setter
seg på bussen og til det er hjemme? Det er
jo mange barn i bussen som skal hjem.

Vi følger tilsvarende retningslinjer som for
skoleskyss. Den setter anbefalte maksgrenser
på 45 min. for de minste barna og opp mot 75
min. for ungdomsskolebarn.

Hvem kan jeg kontakte om jeg lurer på
hvor barnet er?

Under transport så vil man se
kontaktopplysninger til den minibussen som
kjører.

Kan jeg få gitt en beskjed til barnet mens
det er på bussen?

Kontakt sjåføren på den aktuelle bussen, men
husk at han skal kjøre flere barn og det er
tryggest at han får gjøre det uten forstyrrelser.

Hvor kan jeg hente eiendeler gjenglemt på
bussen?

Hittegods blir oppbevart inntil en måned hos
den operatøren som kjører. I Bærum har vi tre
operatørselskap.

Hvordan gir jeg beskjed dersom barnet mitt
ikke skal være med en dag?

I tillegg til de vanlige avtalene om å si ifra til
selve aktiviteten må du i tillegg avbestille
transporten på appen du har fått tilgang til. Vi
oppfordrer til å avbestille innen kl 12
hverdagen før for å få riktig antall barn inn i
planleggingen av transporten. Da sikrer vi at
ressursene benyttes best mulig.

Hvordan gir jeg beskjed hvis barnet mitt
har blitt sykt samme dagen slik at jeg ikke
har fått overholdt avbestillingsfristen.

Du må fortsatt gi beskjed via appen slik at
bussen ikke blir stående å vente på barnet ditt
slik at alle blir forsinket.

