
Ønsker til buskøreplan 2017/18

Frederiksdal-Kragelund har følgende ønsker til ændringer i næste års køreplan:

 Bedre sammenhæng mellem rute 32 og 35. De unge, der kommer fra skoler i Silkeborg til 
Kragelund med rute 32 kl.15.15 skal vente til kl. 15.55, hvor rute 35 kører til Frederiksdal. Det 
er lang tid at vente udenfor om vinteren. Der er et ønske om, at rute 35 venter på 32, inden 
den kører til Frederiksdal.

 Borgere i Frederiksdal har oplyst, at der på Hesselskovvej ikke er passagerer til rute 35. De 
ønsker, rute 35 kører ad Pederstrupvej i stedet, da der her er mindst 6 børn. I Lokalrådet er vi 
ikke klar over, om det er korrekt, at der ikke er passagerer på Hesselskovvej, men det tænker vi 
chaufførerne ved.

 Et ønske vedr. morgenafgangen fra Kragelund til Gymnasiet: Bus 36 afgår fra Brugsen kl 07.20 
og lander på Godthåbsvej ca. 7.46. Den fortsætter til gymnasiet og skulle efter planen 
ankomme kl 08.04, men mere end 2 gange pr. uge holder den ikke tidsplanen, hvilket betyder 
at eleverne bliver noteret for fravær, da de ikke kan nå frem i klassen til kl 08.10. Kan afgangen 
fremskyndes med 5 min. fra Kragelund til kl 07.15, så den kan afgå fra Godthåbsvej 07:45 og 
dermed være fremme ved gymnasiet i tide for eleverne at nå til time,  mener vi, det kan gøre 
en forskel.

 
 Vedr. rute 35 om morgenen, som nu er fra Funder 9.10 – Kragelund 9.20 – tilbage i Funder 9.30. Den vil 

det være hensigtsmæssigt at ændre til at ankomme i Funder 9.50 – Kragelund 10.00 – og tilbage i 
Funder 10.10. Dette vil passe bedre til timestart efter formiddagspausen 10.25. Og eleverne vil kunne få
deres to hele lektioner, hvor de ’går til præst’, 2x 45 min: kl. 8.20 – 9.50. 
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