
 
 
 
Morgonturer Tofthagaskolan 2020–2021 
 
6.55 Almesäng 

7.04 Klevshults gård 2 
7.09 Boda krysset, Packebo krysset, Fagerhult, Gräshult Gärdet 
7.15 Järnboda 
7.19 Sörgården Hagshult 
7.20 Hagshults Torp, 
7.26 Starkeryd   
7.27 Kushult, Starkeryd, Sjöbo 
Tofthagaskolan 

7.50 Hult Krysset 
7.55 Boarp, Fastorp, Ryd Sörgården, Fastorp Björkens  

7.57 Nåthult Posthuset  
Tofthagaskolan 

8.02 Ekhult 
Tofthagaskolan 
8.10 Torp 

8.15 Tofteryd Skogen, Tofteryd, Nytorp   
Tofthagaskolan 

                       
Skillingarydsbussen                                                                                 
8.00 Stationen Skillingaryd, Linneryd Linnåsen, Krysset Näset, Sjöeryd 
Norrgården Tofthagaskolan    
                                                     
             
 
 

Första skoldagen slutar alla eleverna 13.30. Vi vädjar att alla som har 
möjlighet hämtar sitt barn denna dag.  
 

  
Vi vill upplysa om att busstiderna är preliminära de första dagarna så att 
eventuella ändringar kan ske. Om ni har ändringar från schemat eller ert 
barn är sjukt, ring direkt till chauffören Mats Sandberg 070–1710801, 
Skillingarydsbussen kommer att köras av Stern och Marie och 
telefonnummer till Skillingarydsbussen är 072 238 64 28. 
 



 
 
Ordningsregler på bussen: 

• Det är lag på att ha bälte. 
• Man ska inte ropa/prata med övriga som sitter en bit ifrån, då blir 

det för hög ljudvolym på bussen men det går bra att prata med den 
man sitter bredvid.  

• Lyssna på din busschaufför och gör som han säger, det är för allas 
trivsel och säkerhet. 

• Stå still på väntplatsen till bussen har stannat helt och hållet.  
• Vid den mörka årstiden är det bra att ha på en reflexväst.  
• När du stiger av, stå still tills bussen åkt iväg så du som ska gå 

över vägen ser att det inte kommer några andra fordon.  
• Vi använder inte mobiltelefon på bussen, mobiltelefon förbudet 

gäller från det du klivit på bussen till skolan tills det att du kommer 
hem.  

• Man kan inte byta turer från första turen till andra turen eller 
tredje.  

• Vi har så fullt på bussarna så vi kan inte längre erbjuda extra 
platser.  

• Den turen som är anmäld är den som gäller.  

 


