Beställ skolskjuts
senast den 7 juli
Det är viktigt att vi får beställningarna i tid för att kunna göra en
så bra planering som möjligt. Vi vet att det i många fall är inskolningstider under de första veckorna men önskar då få in dessa
tider för att kunna påbörja vårt arbete. Det kan även vara bra
att tänka på att när man gör beställningen, ska den vara så tydlig
som möjligt för den som ska läsa denna. Det kan gälla sådant som
udda/jämn vecka, byte mellan mamma och pappa samt resor till
korttidsboende.

Samåkning är smart för alla
Tänk på vilka tider ni beställer för eleverna. Till exempel på eftermiddagen, då det kan vara en elev som åker kl 15.45 och en som
åker kl 16.00 och båda ska till samma område. Tidsskillnaden på
15 minuter gör att det inte går att skapa en slinga, det vill säga att
eleverna åker i samma fordon. Där det är möjligt, vill vi be er att
beställa tider som främjar möjligheterna för samåkning. Det ger
en effektivare planering och håller ner kostnaderna och det är
framförallt bra för miljön.

Beställ resorna snabbt och enkelt
på KundWebben
Det lättaste sättet att beställa resor är att gå in via Samtrans
KundWebb. Där fyller du själv i alla uppgifter digitalt och slipper
fylla i blanketter för samtliga elever. Det går även att göra tillfälliga
ändringar som kan gälla vissa dagar (vid exempelvis ändring till/
från korttidsboende). När man ska göra exempelvis lovbeställningar, ligger informationen från tidigare beställningar kvar, så som
resenärsinformation, adresser och liknande, vilket underlättar och
sparar tid för den som gör den nya beställningen.

Ändringar i beställningen
Finns det ändringar som gäller flera elever på skolan behöver vi veta namnet på samtliga elever som berörs. Detta
kan handla om exempelvis studiedagar, planeringsdagar eller
liknande. Tillfälliga ändringar av resor ska inkomma minst tre
(3) arbetsdagar i förväg.
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Samtrans erbjuder smarta lösningar
och ni får gärna tipsa föräldrar om
detta.
Mer information finns på
www.samtrans.se/resor/
mina-resor
Mer information om KundWebben
finns på vår hemsida:
www.samtrans.se/resor/
mina-resor/kundwebben

Glad sommar
önskar vi på
Samtrans!

