Erbjudandet om Kulturbuss omfattar grundskoleelever och lärare i förskoleklasser, dvs
6-åringar samt åk 1 t o m åk 9. Friskolor på grundskolenivå omfattas även, liksom
den kommunala dagbarnvården för barn 1 t o m 5 år och kommunala
dagbarnvårdare.
Den s.k. fritidsverksamheten omfattas inte av möjligheten. Resor till olika
idrottsevenemang/arrangemang omfattas inte heller av avtalet.

Kriterier (reviderade 2012-05-30)
För att ha möjlighet att utnyttja "Kulturbuss" och därmed besöka kulturutbudet
runt om i Dalarna ska nedanstående kriterier uppfyllas:
• Resorna gäller endast för lärarledda grupper av barn och ungdom inom
den kommunala för- och grundskolan, samt kommunala dagbarnvårdare
med grupper. Även friskolor omfattas.
• Resorna gäller för besök av kulturkaraktär; institutioner, bibliotek och
vissa evenemang.
• Resorna gäller med Dalatrafiks bussar inom Dalarnas län, resor kan även
bokas med Tåg i Bergslagen tåg måndag – torsdag.
• Resorna gäller ordinarie turer mellan 08.30 - 15.30, med reservation för
den transportkapacitet som finns tillgänglig.
• Resorna gäller från hållplats till hållplats (inte från skolan till besöksmålet).
• Antalet barn/ungdom med lärare som kan utnyttja "Kulturbuss" ska inte
överstiga 25 personer/resa, sittplats kan inte garanteras. Av säkerhetsskäl
medges inte kulturbussresa med godsrumsbuss.
• Betalande resenärer har företräde till sittplats.

Bokning ska ske i följande ordning:
•
•
•
•

•

Bokning ska ske senast tre dygn (vardagar) innan besöket är tänkt att äga
rum
Förskola/skola ska först planera sitt besök enligt tidtabell,
www.dalatrafik.se
Förskola/skola ska kontakta planerat besöksmål för att få klartecken om
att de kan ta emot gruppen.. Tala om att ni återkommer med definitivt
besked efter att ni bokat resan med Dalatrafik.
Bokning av Kulturbuss sker direkt i Reseplaneraren på Dalatrafiks
hemsida. För att du ska kunna boka via hemsidan så måste din skola ha
ett användarnamn och ett lösenord. Lösenord får du om du fyller i
formuläret på dalatrafik.se/kulturbuss. Där finner du även en manual för
hur bokningen ska gå till och vilka kategorier och resmål som är
godkända.
När förskolan/skolan har bokat biljett tar skolan kontakt med besöksmålet
för slutlig överenskommelse om besöket.

