
HÚNAVALLASKÓLI   sími:  452-4370 

 

Skólaakstur 2017-2018 

 

Leið 4.  Vatnsdalur að vestan, Hagi. 
 

Bílstjóri  Jóhann Helgi Ingþórsson  s:   847-5211 

Athugið þetta er áætlun. 

 
Skólabílstjórar setja reglur um hegðun og umgengni í skólabílunum en að öðru leyti gilda 
skólareglur þar, sem og annars staðar, þar sem nemendur eru á vegum skólans. Ekki er gert ráð 
fyrir að sækja eða skila nemendum heim að dyrum, heldur er þeim ætlað að ganga til og frá 
aðalleið allt að 200 m eftir aðstæðum á hverjum stað.   
Í vondum veðrum skal skólabílstjóri meta hvort óhætt sé að láta nemendur út á venjulegum 
stoppistöðvum eða hvort gera skuli undantekningar og keyra þau heim. Öryggi nemenda skal vega 
þyngst er bílstjóri metur þetta.  Ef eitthvað er að veðri á morgnana, er það foreldra að meta hvort 
þeir fylgja börnum sínum að stoppistöð. Ekki er beðið eftir nemanda sem mætir ekki í akstur á 
tilsettum tíma.  
Ef veður eða færð eru víðsjárverð hafa skólastjórnendur og skólabílstjórar samráð um hvort hægt 
sé að keyra. Tilkynning fer í útvarp eins fljótt og auðið er, ef skóla er aflýst. Mikilvægt er að 
foreldrar fylgist vel með og láti skólabílstjóra/skólann vita ef tvísýnt er með veður þar sem 
veðurlagi er þannig háttað í sveitarfélaginu að það getur verið mjög misjafnt milli staða.  
Meginreglan er sú að tefla aldrei í tvísýnu varðandi skólaakstur.  
Foreldrar meta að sjálfsögðu hvort þeir senda börnin í skólann eða halda þeim heima ef óveður 
brestur á og tilkynna skólanum ákvörðun sína.Ef um veikindi eða önnur forföll er að ræða sjá 
viðkomandi foreldrar/forráðamenn nemenda um að láta skólabílstjóra vita. Nemendum er skylt að 
nota bílbelti. 
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Föstudaga 

Símanúmer: 

 

 

847-5211 
(862-9271 Ingþór) 

Stoppistöð 

Helgavatn 07:30 Húnavellir 15:20 14:25 
heimreið 

Hnjúkur 07:34 Sveinsstaðir 15:27 14:33 
heimreið 

 Hólabak 07:37 Hnjúkur 15:34 14:40 
heimreið 

Norðurhagi 07:53 Helgavatn 15:44 14:50 
heimreið 

Leysingjastaðir 08:00 Hólabak 15:47 14:55 
heimreið 

Sveinsstaðir 08:07 Norðurhagi 15:58 15:06 
heimreið 

 Húnavellir 08:25 Leysingjastaðir 16:07 15:15 
 

     
 


