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Kirkevoll Barne og Ungdomsskole 
Fanaveien 314 
5244 Fana 

Att: Rektor Jan Hetterud 

 

 

Skoleskyss mellom Kirkevoll skole og Hordnes 

 

Som foreldre av elever fra Hordnes, har vi over flere år registrert at skoleskyssen og timeplanen ved 
Kirkevoll Skole ikke er koordinert. Dette forholdet har tidligere vært påpekt, men vi ser at det også 
dette skoleåret er problemer. Problemet er at det ikke er tilstrekkelig tid mellom skoleslutt og bussenes 
avgangstider.  

Status i dag er følgende: 
  Antall elever 

Slutt etter: Skoleslutt Bussavgang Man Tir Ons Tor Fre 
Fjerde time kl 12.25 kl 12.30           
Femte time kl 13.15 kl 13.18           
Sjette time kl 14.10 kl 14.08 14 32 0 31 23 
Syvende time kl 14.55 kl 15.00           
                

Vi har kun lagt inn antall elever som skal med buss til Hordnes etter sjette time, for å belyse hvor mange  
dette gjelder. 

Som tabellen over viser er det etter de fleste timene mellom 3 og 5 minutter fra skoleslutt, til bussens 
avgang i Fanaveien. Når det gjelde sjette time, går bussen 2 minutt før skoleslutt. Vi mener at det bør 
være 15 minutter mellom skoleslutt og bussavgang, slik at elevene kan avslutte timen på en normal 
måte.  

Det har gjennom flere år vært praktisert at elever fra Hordnes må gå fra siste time tidligere for å nå 
bussen. Med 66 elever fra Hordnes omfatter dette problemet direkte 10 % av skolens elever, men 
forstyrrer trolig undervisningen i halvparten av klassene. Et viktig moment er at elevene som må gå 
tidligere, mister undervisningstid. I tillegg opplever vi at elevene «stresser» av gårde og gjerne 
glemmer bøker, kommer hjem i gymtøy (tynnkledd), osv.  Det å løpe etter bussen er heller ikke 
optimalt med tanke på trafikksikkerhet, noe som vi alle ønsker å fokusere på.  

Dersom elevene skal være på skolen til timen er slutt, vil de måtte vente i ca 50 minutt på neste 
bussavgang. Dette er ikke akseptabelt, og spesielt for de minste elevene vil dette være direkte 
uforsvarlig, da de i denne perioden vil være uten tilsyn fra voksne. 

For oss foreldre er det svært vanskelig å forstå at dette forholdet ikke kan koordineres mellom skolen 
og de som har ansvaret for skoleskyssen, spesielt i lys av at skolen dette året har forskjøvet skolestart 
med 10 minutter. Endringen som sikkert er basert på særskilt viktige grunner er tydeligvis gjort uten at 
det er tatt hensyn til alle konsekvensene. Vi vet ikke hvor problemet ligger, men velger å rette 
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henvendelsen med forventning om en rask løsning til Kirkevoll skole, som har ansvaret ovenfor våre 
barn. Nåværende situasjon er ikke holdbar og må korrigeres umiddelbart. 

 

Skoleskyss om morgenen 

I følge skolen er det registrert 66 elever som bor på Hordnes. Morgenavgangen kl 07.42 fra Hordnes 
går som vanlig rutebuss, og er helt full. Her registrerer vi at skolen og Skyss har tatt grep ved å kjøre 
den samme bussen to runder, med avganger henholdsvis kl 07.43, og kl 08.02. Dette tiltaket er vi i 
utgangspunktet positiv til, men er usikker på om man har valgt rett løsning. Stor trafikk på Fanaveien, 
av og påstigning osv, gjør at vi tror at elever ved den siste avgangen vil få problem med å rekke første 
time kl 08.15.  
 
Mandag den 03.09 fulgte en av undertegnede ved en tilfeldighet den samme ruten. Her er tidene: 

• 0845: Avgang Hordnes snuplass 
• 0800: Ankomst Fana Kirke 
• 0810: Svingte av mot Hordnes 
• 0814: Ankomst Hordnes snuplass, klar for runde to 

Hadde det vært to avganger denne dagen, hadde elevene fra andre avgang trolig kommet 15 minutt for 
sent til første time. Det skal legges til at det var mye kø på Fanaveien den aktuelle dagen, noe som i 
det siste er mer vanlig enn uvanlig. 

Vi håper at Kirkevoll og Skyss kan komme til en annen løsning på dette problemet, men er samtidig 
klar på at dagens løsning ikke er holdbar. 

 

Med denne henvendelsen håper vi at de påpekte forhold kan endres og bedres. Vi ber om en snarlig 
tilbakemelding på vår henvendelse, slik at vi kan få en avklaring på om Kirkevoll Skole er rette 
mottaker for henvendelsen, om denne saken må fremmes i andre fora, eller om vi som foreldre bør 
vurdere andre tiltak. 

 

Hordnes den 04.09.12 

 

    - sign -                       -sign -                                    - sign -                                   - sign- 
Randi Nygaard       Elin Borgen                         Randi Vassenden         Ivar Nødtvedt 
Hordnesv. 264       Hordnesv. 293            Hordnesv. 187          Hordnesv. 121 
   
 

 

Kopi: 

• Kommunaldirektør  Anne Marit Presterud, Bergen Rådhus, Postboks 7700, 5020 Bergen 
• FAU ved Kirkevoll Skole 


