
För kännedom om situationen i Äsperedskolan angående möjlighet att nyttja bussresor. 
 

För ett antal år sedan infördes i Borås stad ett system som innebär att skolelever får åka gratis 
buss inom kommunen under skoltid. Eftersom det inte går några bussar från Äspered till Borås 
under skoltid har Äsperedskolans elever inte möjlighet att nyttja detta utmärkta erbjudande. 
Under hösten 2005 skrevs ett brev adresserat bl.a till Urban Zander där vi påtalade problemet. 
Han lovade då att han skulle fundera över vad som kunde göras för att det skulle bli rättvist för 
alla. Enligt Anne-Marie Stävenborg avsätts sedan dess 5000 kronor i budgeten för resor utanför 
ordinarie bad och slöjdresor. I år ökade busspengarna till 8000 kronor, men även denna summa 
tycker vi är för liten. En bussresa kostar ca 1500 kronor och då skolan ska iväg på något behövs 
två bussar för att alla ska få plats.  
Fritidspersonalen har fått kritik av föräldrarna för att de inte gör några utflykter utanför samhället, 
men vad ska de göra? De kan ju inte ta sig någonstans.  
Skolverket har uttryckligen sagt ifrån att skolan inte får kosta pengar och de flesta lärare i Sverige 
har därför frånsagt sig all pengainsamling till skolresor och andra arrangemang som föräldrar 
bekostar. På  Äsperedskolan har personalen bett föräldrar om hjälp för att eleverna ska få se något 
annat av världen än Äspered under skoltid. Vi föräldrar har tagit ledigt från våra jobb för att 
kunna skjutsa våra barn och deras klasskamrater till teaterbesök, Navet, bibliotek, skolbio, 
museum, stadsvandringar och andra aktiviteter som övriga elever i Borås stad kan ta bussen till. 
Vi föräldrar ser flera negativa aspekter  med detta:  
 

● Vad händer om en bil krockar under skoltid – vem är ansvarig och står står för kostnader, 
vilka försäkringar gäller och hur ska en allvarlig olyckshändelse hanteras rent 
känlsomässigt? 

● Det blir ofta samma föräldrar som ställer upp och kör vilket kan leda både till irritation för 
den som alltid ”ställer upp” och till frustration för den som har svårt att ta ledigt. 

● Vi tycker att det är fel att föräldrar ska betala/ta ledigt för att köra sina barn under skoltid. 
 
Ett annat alternativ har varit att äska pengar från föräldraföreningen till bussresor. Vi har under 
några år betalat resor till både ishallen och Navet. Även i detta fall är det föräldrar som bekostar 
resorna för våra barn – resor som för barn som bor på andra platser i kommunen än Äspered, är 
gratis eftersom de kan nyttja lokaltrafiken. 
 
Vi i föräldraföreningen vill att berörda politiker tar tag i detta problem. Vi ser några lösningar: 
 

1. Äsperedskolan tilldelas de antal resor som personalen anser behövs för att elevernas kan 
leva upp till de mål som beskrivs i skolplan, kulturplan och miljöplan. (14 st/läsår – se 
bilaga) 

 
2. Varje gång personalen behöver resa med barnen så kan buss beställas. Dessa resor ska 

sedan betalas av Borås stad och ej belasta Daljöfors kommundel då det är kommunen som 
betalar underskottet i kollektivtrafiken. 

  
3. Om ansvariga politiker har någon annan kreativ lösning på detta mottager 

föräldraföreningen i Äspered detta med öppna armar.  
 
Som det ser ut nu kan inte skolan i Äspered leva upp till målen i skolplanen,kulturplanen eller 



miljömålen. Hur ser ni på det och vad ska ni göra för att åtgärda detta? 
Vi ser förhoppningsfullt framåt och är övertygade om att ni kommer att rätta till detta så att även 
barnen i Äspered i framtiden kan få ta del av det rika utbud som vår fantastiska stad erbjuder. Vi 
önskar att ni tar tag i detta snarast och återkopplar till någon av oss i föräldraföreningens styrelse.   
 
M.v.h Föräldraföreningen i Äspered genom styrelsen  
Birgitta Thorell  - birgitta.thorell@edu.boras se 
Peter Karlsson - peter.karlson@borashalsan.se 
Christina Danielsson - christina.danielsson@bornet.net 
Annelie Ekelin - annelie.ekelin@edu.boras.se 
Angelina Edenvik - angelina.edenvik@boras.se 
 
 
Bilaga – redovisning av behovet av resor: 
 
Efter ett möte med pedagogisk personal diskuterades vilka resor som behövdes för att uppfylla 
skolans kulturella och mål och också erbjuda Äspereds barn samma utbildning som andra barn i 
Borås kommun. 
 
 
Förskolan behöver resor till teaterbesök, bibliotek och Djurpark. (Dessa resor kanske inte görs 
med alla barn då inte alltid åldrarna stämmer) – totalt två resor/år 
 
Förskoleklassen behöver resor till Teater, bibliotek och brandstationen – totalt två resor/år 
 
Skolan behöver resor till Navet (vartannat år), 1 kulturevenemang/år (dvs skolbio, teater, 
museum osv.), Ishallen 1 resa/år, Djurparken 1 resa under skoltiden. - ca tre resor totalt/år/klass 
 
Fritids behöver resor vid lov till bl.a. Navet, Teater,bibliotek, Hemgården, Röda kvarn osv – de 
beräknar ett behov av 3 resor/år 
 
 
 
En buss kostar ca 1500 kronor för en resa in till Borås och tillbaka. Vi i föräldraföreningingen har 
inte kontrollerat om en liten buss kostar mindre. 
 
Om vi gör en beräkning på ovanstående resebehov så kommer vi upp i ca 14 bussresor/år om alla 
ska få plats. Detta gör att Borås stad skulle behöva sätta av ca 21000 kronor för att barnen i 
Äspered ska få uppleva det som för andra elever och förskolebarn är en självklarhet.  
 
Detta brev har skickats till : Urban Zander, Eva Andersson, Nämnden i Dalsjöfors, Karl-Gustav 
Drotz och Anne-Marie Stävenborg 
 
  
 
 
 



 
 
 


