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Skolebussene til og fra Galterud Skole -Åskollen er helt fulle og ifølge elevene selv så står de som «sild i
tønne». Spesielt avgangen fra Galterud til Åskollen er full da denne i stor grad også tar på elever bosatt i
Skoger.
Kommunens smittevernledelse oppfordrer alle innbyggere til å holde avstand på minst en meter samt
overholde strenge regler vedrørende sosialisering og avstand til andre mennesker.
Spesielt oppsiktsvekkende virker situasjonen med tanke på at det for tiden er et større smitteutbrudd av
Koronasmitte ved Skoger skole.
Det virker urimelig å stue elever tett sammen i en skolebuss når problemet er enkelt å løse ved å sette
inn flere parallelle bussavganger på ruten.
Når vil kommunen iverksette egnede tiltak og sørge for god plass på bussene mellom Galterud og
Åskollen?
Svar
Rådmannen er opptatt av at skoleskyssen skal gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte. Dette
ivaretas best mulig ved at skoleskyssen er i tråd med de til enhver tid gjeldene smittevernregler.
Rådmannen har drøftet situasjonen med kommuneoverlegen, med Brakar som har ansvaret for
skoleskyss og med rektor på Galterud skole. I tillegg har kriseledelsen i Drammen vært involvert. I dette
svaret vil det først bli gitt en kort orientering om hvilke styringsdokumenter kommunen har for
organisering av skoleskyss, så noe om hvilke ekstra tiltak kommunen velger å sette inn og til slutt litt om
videre oppfølging av situasjonen.

Oversikt over lovdata, nasjonal smittevernveileder og ny lokal forskrift om tiltak mot Covid19 i Drammen kommune
Opplæringsloven
Det er Fylkeskommunen som har alt ansvar for skoleskyss for grunnskoleelever som har lang skolevei
(Jfr. Opplæringsloven § 14 -4). Elever på ungdomstrinnet som har mer enn 4 km skolevei har rett på
gratis skoleskyss. Brakar har fått delegert ansvaret fra Viken Fylkeskommune for å organisere,
tilrettelegge og sikre forsvarlig skoleskyss for elevene i Drammen kommune.
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Administrasjonen har vært i dialog med Brakar om situasjonen på bussene til Galterud skole. De viser til
at de følger veileder for smittevern som gjelder for buss. På gult nivå kan elevene sitte skulder ved
skulder på buss-seter. I smittevernsveilederen for kollektivtransport står det at den generelle
anbefalingen om en meter avstand kan fravikes på reiser som varer under én time, med mindre det er
gitt egne anbefalinger om avstand. 1
Brakar viser til at det er seter på bussene til alle elever som har vedtak om gratis skoleskyss. De har også
gjennomført tellinger som viser dette. Imidlertid viser de til en utfordring om at ikke alle elevene velger
å sette seg på setene, men blir stående/hengende over andre seter. For å ivareta smittvernsregler er det
imidlertid meget viktig at alle elevene bruker setene som er på bussen.
Brakar viser også til at sjåførene ikke nå har anledning til å sjekke alle for busskort , og at det derfor kan
være at det er noen elever som velger å gå på bussen selv om ikke de har vedtak om gratis skoleskyss.
Skyssen er beregnet ut ifra de som har denne retten, og da kan bussene bli fulle hvis det er flere
passasjerer. Brakar sier likevel at deres tellinger viser at bussene sjeldent har flere passasjerer enn det er
sitteplasser.
Nasjonal smitteveileder
Smittevernveileder for skole gir nasjonale føringer for hvordan skolene skal håndtere pandemien og
sikre en trygg skolehverdag. Ifølge smittevernveileder for ungdomsskole og videregående skole står det
blant annet følgende om skoleskyss på gult nivå:
 Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og
fra skolen. Elever kan sitte sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Elever
bør unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
 Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
 Ved bruk av offentlig transport bør elever følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind. Hvis
skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, er det ikke nødvendig å
bruke munnbind.
Når det gjelder busstransporten til Galterud skole er dette egne busser for skoleelever, og da er det
ifølge veilederen ikke nødvendig å bruke munnbind. 2
Ny lokal forskrift om tiltak mot Covid-19 i Drammen kommune
Formannskapet i Drammen kommune vedtok 03.11.20 ny lokal forskrift med strengere tiltak for å
begrense spredningen av koronasmitte3. I denne står det blant annet:
§1: Kollektivreiser. Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal
reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs
stasjonsområder. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer
som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det blir utarbeidet en egen
veileder som forklarer innholdet i forskriften nærmere.
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Veileder til kommunal forskrift ble publisert 05.11.204. I denne står det blant annet:
§ 1 Kollektivreiser. Det er ikke nødvendig å bruke munnbind på skoleskyss som foregår på egne
busser hvor det ikke er andre passasjerer. Ved skoleskyss skal det tilstrebes å holde 1 meters
avstand når man ikke sitter. På seter kan man sitte skulder-skulder.
§ 3 Plikt til å bruke munnbind. Steder som ikke er omfattet av denne bestemmelsen er
eksempelvis: Utdannings- og barnehagesektoren. Smittevernreglene i skole- og barnehage er
derfor uendret.

Ekstra tiltak iverksatt av Drammen kommune
04.11.20 fattet kriseledelsen følgende vedtak:
 Kommunen har fattet vedtak om å sette inn ekstrabuss på strekningen Åskollen - Galterud Åskollen.
 Følgende melding er i tillegg sendt ut til de som har skoleskyss på den aktuelle strekningen, der
ytterligere tiltak beskrives:
Informasjon om skoleskyss for Åskollen – Galterud – Åskollen
Det er forskjell på kollektivtransport og skoleskyss. I «Veileder om smittevern for ungdomsskole og
videregående skole» har Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet vurdert behov for bruk av
munnbind for elever på ungdomsskole og videregående skole. Elever på ungdomsskolen og i
videregående skole bør bruke munnbind utenfor skolen i de samme situasjoner som den øvrige
befolkningen. Det er imidlertid ikke nødvendig å bruke munnbind hvis skoleskyss foregår på egne busser
der det ikke er andre passasjerer.
Tetthet ved skoleskyss fremstår logisk å være en risikosituasjon. Det er imidlertid ikke belyst som en
viktig smittearena mellom ungdommer, hvor møtepunkter for øvrig anses viktigere. Tetthet er like fullt
ikke anbefalt, og det bør tilstrebes å holde 1 meters avstand ansikt til ansikt, mens man på seter kan
sitte skulder ved skulder
For å øke avstanden mellom elevene på skoleskyssen mellom elevene på strekningen Åskollen – Galterud
– Åskollen vil Brakar øke kapasiteten så fort det er praktisk mulig, Dette vil sannsynlig være i gang fra
mandags morgen. Frem til kapasiteten har økt på strekningen, vil Galterud skole bemanne bussene for å
sikre nødvendig smittevern. I perioden frem til kapasiteten har økt anbefales det å bruke munnbind. Vi
arbeider med å kunne dele ut munnbind til elevene på skolen
Nå legges det bedre til rette for at det er mulig å holde avstand ved at kapasiteten økes ved flere busser.
Nå er det viktig at det følges opp av den enkelte elev som bidrar til å holde minst en meters avstand.
Munnbind vil være et alternativ når det ikke er mulig å holde avstand, men det vil aldri være noen god
erstatter for bedre kapasitet og større avstand.»
Administrasjonen har vært i dialog med rektor ved Galterud skole. Rektor følger situasjonen med
skoleskyss og bussene daglig, og er i jevnlig dialog med Brakar. Han har selv flere ganger tatt bussen
sammen med elvene til og fra skole. Rektor melder om at skolen jevnlig tar opp med elevene viktigheten
av å overholde smittevern på bussen, blant annet ved å bruke alle setene.
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Videre oppfølging
Drammen kommune er inne i en krevende tid der tiltak og smittesituasjonen og tiltak må vurderes
daglig. Rådmannen er opptatt at det skal oppleves trygt for elever og foresatte å reise til og fra skolen,
derfor følger kommunen det som til enhver tid er anbefalt av smittevernmyndigheter.
I dag forholder skolene seg til en smittesituasjon på såkalt gult nivå, men smittesituasjonen endrer seg
stadig. Hvis det blir rødt nivå for Drammen kommune som helhet, eller for noen skoler i Drammen, vil
dette få konsekvenser for skoleskyssen.
I veilederen for ungdomsskole og videregående skole står det på rødt nivå at: Elever bør sitte på
annethvert sete. Elever fra samme husholdning eller samme kohort kan sitte sammen. Det kan gjøres
lokale vurderinger i samråd med lokale helsemyndigheter. Dette innebærer at kommunen i en slik
situasjon raskt vil gå i dialog med Brakar for å finne ut hvordan skoleskyssen best kan organiseres i tråd
med smittevernveilederen på en forsvarlig måte.
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