
VELKOMMEN I  
SKOLEBUSSEN E47! 
 
Vidste du, at Heldagsskolen på Lindersvold afhenter 
elever til undervisning dagligt med ”E47-bussen”? Nogle 
vil betegne den som en ”gammeldags skolebusordning” 
– i alle tilfælde er det en god måde at sikre, at eleverne 
får en god start på dagen og kommer sikkert i skole.  
 
E47-bussen afhenter elever fra nord til syd med 
afstikkere langs motorvej E47, derfor navnet. Bussen 
kører elever til Heldagsskolen på Lindersvold som er 
beliggende tæt ved Præstø Fjord i Faxe kommune.  
 
Vi har fast chauffør på bussen som henter eleven på 
hjemadressen på et aftalt tidpunkt mellem 07:15 og 
08:15. Bussen kører så videre og henter de næste elever 
på tilsvarende facon. Om eftermiddagen bliver eleverne 
afleveret på hjemmeadressen efter endt skoledag.  
 
I bussen er der morgenmad, så det sikres at alle de unge 
har spist inden de tager fat på deres undervisning på 
skolen. Transporttiden bruges også til afslapning, 
mobiltid, småsnak og til at ”tø op” og blive klar til en 
aktiv og lærerig dag på skolen.  
 
Såfremt eleven ikke dukker op ved bussen, som holder 
ved hjemadressen tages der kontakt til den unge og / 
eller forældrene. Den unge forsøges overbevist om, at 
bussen venter, at der er morgenmad og at den unge er 
savnet. Vi har gode erfaringer med, at også skoletrætte 
elever hurtigt lærer bussens chauffør og rutiner at 
kende, bliver fortrolige med ordningen og mere  
fremmødestabile over tid. 
 
Kontakt os gerne for at høre mere! 
 
 

 
 
§ Heldagsskolen på Lindersvold er et specialiseret 

dagbehandlingstilbud, 0. – 10. klasse. 
§ Skolen ligger i Lindersvold tæt ved Præstø Fjord i 

naturskønne omgivelser. 
§ Lærerne har mange erfaringer med at få skoletrætte 

elever til at blive glade igen. 
§ Undervisningen er individuelt tilrettelagt sådan at den 

passer til hver elev. 
§ Vi har fokus på faglig læring og personlig udvikling, 

samtidig med at vi arbejder aktivt for at vores elever 
lærer at indgå i større fællesskaber. 

§ Forældresamarbejdet vægtes højt. 
§ Natur, musik, kreative fag og praktiske fag er noget vi 

holder meget af. 
§ Mange af eleverne som nu forbereder sig til 

afgangseksamen, har ikke kunnet trives i Folkeskolen 
og har tidligere haft meget fravær. 

§ Skolen har overenskomst om undervisnings med Faxe 
kommune, som fører tilsyn med skolen i forhold til at 
undervisning og drift lever op til hvad der kræves jf. 
“Lov om Folkeskolen”. 
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MÅL FOR E47 SKOLEBUSSEN 
 
§ Eleven møder frem til undervisningen 
§ Eleven får morgenmad 
§ Eleven har tid til at vågne ordentligt og evt. ”tø op” 
§ Eleven oplever, at omverdenen regner med dem 
§ Eleven oplever, at undervisningspligten tages alvorligt 
§ Eleven forældre ved, at deres barn kommer i skole 
§ Eleven har kontakt med voksne i mange dagtimer 

 


