Fra:
Lennart Roland Petersen [lerp@vesthimmerland.dk]
Til:
Per Larsen [pel@vesthimmerland.dk]
Sendt dato:
10-01-2019 07:12
Modtaget Dato: 10-01-2019 07:12
Vedrørende: SV: Intern høring vedr. busdrift
Hej Per
Tak for din præcision.
Jeg er bekendt med, at der bliver brugt anden befordring også – søskende der skal i børnehave osv. køres i privat bil. Det er sandsynligvis
årsagen til den svingende statistik.
Skolen vil gerne bevare kørslen om morgenen også. Bustransporten er en af årsagerne til, at vi kan tiltrække elever fra området, og det vil
vi fortsat gerne kunne.
Jeg undersøger i løbet af dagen, om der bor elever, og potentielle elever (søskende) syd for Havbrovej 65.
Med venlig hilsen
Lennart Roland Petersen
skoleleder
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Fra: Per Larsen
Sendt: 9. januar 2019 16:33
Til: Lennart Roland Petersen
Emne: SV: Intern høring vedr. busdrift
Hej Lennart
I din henvendelse nævner du kun hjemkørslerne om eftermiddagen.
I oplægget er omtalt ”Undlade ekstrakørsel uden for skoledistrikt (Havbrovej)”, herunder også indkørslen ad Havbrovej mod Hornum om
morgenen.
For god ordens skyld skal jeg derfor bede dig bekræfte, om skolens indsigelse alene går på hjemkørslerne mod Havbro om eftermiddagen
og altså ikke indkørslen fra Havbro om morgenen?
Problematikken går på de af Hornum skoles elever, der bor i Aars skoles distrikt, d.v.s. på Havbrovej 65 og længere mod syd.
Hvis I evt. kunne oplyse navn, adresse og klassetrin på disse elever ville det være en relevant oplysning i det videre forløb.
P.S.
Fra sidste års passagertælling i uge 40 har jeg uddraget følgende:
Morgen; dagligt 1 pass., tors dog 2. Eftermiddag afg. 14.20; dagligt 1 pass (til Grårup - kun 1 pass til Havbro by hele ugen). Afg. 15.20;
ingen med.
Om denne uge var repræsentativ ved jeg selvfølgelig ikke, men noget tyder på at eleverne (også) benytter anden befordring.
Med venlig hilsen
Per Larsen
Økonomikonsulent
Ekstern Budget og Regnskab
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Fra: Lennart Roland Petersen
Sendt: 9. januar 2019 13:49
Til: Per Larsen
Emne: Intern høring vedr. busdrift
Hej Per
Tak for en fin og grundig gennemgang af ”Koordineringsprojekt for kørsel i Vesthimmerland”.
Det fremgår af teksten, at der indstilles til at rute 530 mod Haubro nedlægges med hjemkørsel kl. 14.20 og 15.21 fra Hornum. Det bliver en

stor udfordring for fire (og flere kommer til) af skolens elever i indskolingen og på mellemtrinnet. De har således ikke noget alternativ til
rute 530.
Hornum Skole indstiller, at denne besparelse ikke gennemføres.
Vi imødeser til gengæld med glæde, at der indstilles til timedrift af rute 57, Løgstør – Hobro. Det vil give flere afgange/ankomster mod/fra
Aars, hvilket er en fordel for skolens elever, som benytter mange tilbud i Aars.

Med venlig hilsen
Lennart Roland Petersen
skoleleder
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