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Orientering til skoler og forældre om udbud af kørselsopgaver
Varde kommune har henover efteråret 2018 haft alle kørselsopgaver i udbud. Resultatet af udbuddet
blev, at samarbejdet med den hidtidige leverandør, Sydjysk Befordring fortsætter. Det nye udbud
betyder, at der er øgede krav til køretøjernes IT udstyr og herudover er der mindre justeringer til
servicetider på enkelte kørselsområder.
Vores operatør oplyser, at man har valgt at fastholde alle nuværende ruter indtil sommerferien. Det
betyder, at forældre og elever ikke vil opleve nogen forandring i forbindelse med overgangen til det nye
udbud.
Det nye udbud træder i kraft mandag den 11. februar – i skolernes vinterferie. Vi har valgt denne dato
for at sikre minimale gener for alle, da vi i denne uge har betydelig færre kørselsopgaver end normalt og
dermed har vi mulighed for at tilrette evt. IT uhensigtsmæssigheder inden skoleeleverne skal møde ind
igen mandag i uge 8.
Afhentningstider vil i udgangspunktet være de samme i uge 8 og frem til sommerferien som de er i dag.
Der kan som altid forekomme mindre justeringer – f.eks. hvis nye elever kommer til, og det orienteres
berørte forældre om på samme måde, som vi tidligere har gjort.
Ligesom det hidtil har været tilfældet, er der i nogle af de køretøjer vi har i rute ledige pladser, som ikke
kørselsberettigede børn kan benytte efter ”først til mølle” princippet. Som hidtil må man forberede sig på,
at omfanget af ledige pladser i busserne kan ændres med meget kort varsel, hvis der sker ændringer i
antallet af kørselsberettede elever i området.
Fornyelsen af udbuddet betyder, at nogle af vognmændene i Sydjysk Befordring over de kommende
måneder vil udskifte dele af deres vognpark til nyere biler, som måske er enten større eller mindre end
dem de har i dag – afhængig af behovet. Det kan komme til at betyde en anderledes rutelægning efter
sommerferien, som berørte familier naturligvis vil blive orienteret om via skolens normale
informationskanaler.
I de tilfælde, hvor der udskiftes til mindre køretøjer, eller en rute omlægges, kan det komme til at
betyde, at elever der i dag benytter en tom plads i et køretøj ikke længere vil have denne mulighed.
Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med Sydjysk Befordring og glæder os over, at det nye udbud ikke
i væsentlig grad vil ændre kørselsmulighederne for vores skoleelever.
Er der spørgsmål til ovenstående er du som altid velkommen til at rette henvendelse til os på
skolekorsel@varde.dk – så vil vi svare hurtigst muligt.
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