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Vi startede mødet med at alle deltagere præsenterede sig og bød velkommen til
Astrid Vind, Trelleborg Friskole som er ny i følgegruppen.
1. Valg af operatør
Slagelse Kommune har indgået en kontrakt med Egons Busser, som skal stå for driften af borgerbussen. Egons Busser står også for særkørsel til Stillinge Skole, hvilket kan vise sig at være en
fordel for projektet. Vi håber at kunne invitere operatøren med til et senere møde i følgegruppen.

2. Forlængelse af projektet til udgangen af 2021
Forsøgsprojektet forlænges til udgangen af 2021. Det giver bedre tid til implementering, evaluering og justering af projektet.

3. Planerne om kloakering i Hejninge
SK Forsyning oplyser, at der vil forelægge en detailtidsplan for kloakeringen ca. 10. maj. Man forventer ikke at komme i jorden i Hejninge før i juni. Afspærring af byen vil blive koordineret med
kommunen i forhold til borgerbussens ruteføring. Trelleborg Friskole oplyste, at man har været i
dialog med SK Forsyning, som har givet udtryk for at opgravning i Hejninge vil foregå i skolebørnenes sommerferie. Kommunen oplyste, at der vil være krav om, at der skal være passage ved
Hejninge blandt andet på grund af en kommende renovering af Vårby Bro, som vil medføre en
lukning af Korsørvej, hvorfor der skal kunne føres trafik igennem/ved Hejninge i perioden. Hejninge Bylaug spurgte om muligheden for at etablere trafikdæmpende foranstaltninger i Hejninge i
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denne periode. Vejafdelingen oplyste, at man ikke vurderede det nødvendigt på grund af den
midlertidige passage og dens beskaffenhed, der næppe vil opfordre til kørsel med høj hastighed.

4. X-Class
Ringetid på X-Class og Gymnasiet, hvorfor elever til disse uddannelsesinstitutioner er henvist til
at benytte ruterne 430, 432, 901 og 902, da borgerbussen først er på Slagelse Station 8.30.
UU Sjælland har oplyst, at der er 8 elever med bopæl i Stillinge Skoledistrikt, som skal gå på XClass efter sommerferien. Det skal undersøges om disse er berettiget til kørselsordning jævnfør
Folkeskoleloven.
Trelleborg Friskole udtrykte utilfredshed med at et antal elever fra friskolen, som kommer nordfra, ikke kan benytte borgerbussen om morgenen i forhold til eksisterende ringetider. Der blev
spurgt til muligheden for at indsætte en tidligere afgang om morgenen, som vil kunne transportere børn til Trelleborg og give de unge, der skal til Uddannelsesfirkanten i Slagelse mulighed for
at bruge borgerbussen. Hvad vil en sådan ekstraafgang mon koste? Kommunen oplyste at den
forventer et stort underskud på den kollektive trafik i år (anslået mellem 5-8 mio.), som blandt
andet skyldes at kommunen har overtaget en del af en busrute som Regionen har besluttet at
nedlægge. Man ønsker derfor til at fastholde den planlagte køreplan i forsøgsperioden for at se, i
hvilket omfang behovet for transport kan løses med de eksisterende busruter. Man vil dog undersøge hvad en ekstra afgang koster samt mulighed for at indsætte en sådan inden for den gældende kontrakt – eventuelt som en allonge til kontrakten.

5. Oplæg til navnekonkurrence
Oplæg til navnekonkurrencen blev godkendt. Deadline for at indsende forslag til navnekonkurrencen blev rykket til den 8. juni. Udsættelsen af deadline får ikke konsekvenser for behandlingen af
forslagene til navnekonkurrencen og udpegningen af en vinder på møde i følgegruppen den 10.
juni. Følgegruppen skal blot have sendt indkomne forslag inden mødet.
Navnekonkurrencen bliver formidlet på
slagelse.dk, i artikler i Havrebjerg Nyt og i De 2 Sogne, på kommunens Facebook side samt på
’Stillinge og Hejninge – Vestsjælland’

6. Formidling af projektet – status, idéer m.m.
Forslag om at tænke formidlingen i forhold til målgrupperne for borgerbussen. For at nå de ældre
blev det foreslået at man bruger Sjællandske og Ugenyt. Der er også god erfaring med at formidle ændringer af kollektiv trafik på infotavler i busserne forud for ændringerne. Dette vurderes
imidlertid til at have en begrænset effekt i disse tider, fordi der er så få passagerer i busserne på
grund af Corona situationen. Bladet De 2 Sogne der uddeles til 1600 husstande i Stillinge området, er også en god platform.
Kommentarer og forslag:
Vigtigt at få lavet et logo som skaber genkendelighed når man taler om borgerbussen.

2

Side3/5

Forslag om trykt materiale – gerne i form af plakater og trykte køreplaner
De trykte køreplaner kan formidles i busskure (i det omfang de eksisterer) og ved standere ved
busstoppesteder.
Forslag om opslag i informationsskabe ved stranden. Hejninge Stillinge Lokalråd tilbød at ophænge plakater ved købmanden ved Stranden og Brugsen i Kirke Stillinge.
I forhold til skolebørnene, tilbød Stillinge Skole at formidle om borgerbussen via Aula og skolens
Facebook Gruppe.
Det blev foreslået at man involverede de store skolebørn i arbejdet med at lave et reklamefremstød – måske Trelleborg Friskole.
Der blev spurgt til, hvad der kommer til at ske med busstoppesteder ved linjerne 438, 439 og
491, som nedlægges. Der er blandt andet opført et skur ved Bildsø for nyligt. Det blev oplyst at
Entreprenørservice vil flytte busstoppestederne, som vil blive brugt langs Borgerbussens rute.

7. Gennemgang af procesplanen
Procesplanen blev drøftet med udgangspunkt i nedenstående:
Tidspunkt

Aktivitet

Marts-april-maj

Formidling om borgerbussen, udarbejdelse af nyhedsbrev
som formidles via Forældreintra, samt i bladene De 2 Sogne
(deadline 10. maj) og Havrebjerg Nyt (deadline 5. april) Hus
og Grund (hjemmeside), samt ungdomsuddannelser i uddannelsesfirkanten (X-Class, Slagelse Gymnasium, HTX, HHX og
ZBC)

April/maj

Undersøgelse af hvilke elever der skal gå på X-Class efter
sommerferien, som er berettiget til særkørsel jævnfør folkeskoleloven

Maj

Iværksættelse af navnekonkurrence

Maj

Koordinering med SK Forsyning vedrørende kloakering i Hejninge (varslet fra 1. maj til 1. november 2020)

Maj, juni

Henvendelse til forældre, hvis børn vurderes at have krav på
særkørsel

Juni

Tilrettelæggelse af kørselsordning for børn med krav på særlig kørselsordning

10. juni – skal det flyttes til
den 18. juni?

Møde i følgegruppen for borgerbussen:
Vinder af navnekonkurrencen
Status på formidling af informationsmateriale

Juni, juli

Udarbejdelse af formidlingsmateriale m. logo og distribution

26. juni, sidste skoledag

438, 439 og 491 kører sidste gang
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Tidspunkt

Aktivitet

Starten af august

Artikler (pressemeddelelse) i lokale aviser om borgerbussen,
dens rute og køreplan, opslag på Facebook

Starten af august

Brev via e-boks til forældre, hvis børn har krav på særlig kørselsordning med besked om hvor, og hvornår deres børn vil
blive hentet.

Starten af august

Møde med Egons Busser om parkering ved Stillinge Skole

10. august, 1. skoledag

Borgerbussen kører

September

Møde i følgegruppen:
Status – hvordan ’kører det’?
Drøftelse af evalueringsdesign

November

Møde i følgegruppen
Drøftelse af evaluering – fortsat: Forberedelse af tilfredshedsundersøgelse, udarbejdelse af spørgeskema m.m.

Februar-marts 2021

Evaluering

April 2021

Møde i følgegruppen
Evalueringens resultat, anbefalinger til Erhvervs- og Teknikudvalget

Maj 2021

Behandling i Erhvervs- og Teknikudvalget med henblik på justeringer/ændringer ved skolestart i august 2021

Kommentarer og forslag:
Evalueringen ligger for sent set i forhold til udbudsprocessen. Der skal udarbejdes tidsplan for det
kommende udbud (EU-udbud), fordi denne sætter den tidsmæssige ramme for evalueringsprocessenen og Erhvervs- og Teknikudvalgets stillingtagen til projektet.
Trelleborg Friskole vil gerne deltage i møde i begyndelsen af august, hvor der drøftes parkering af
borgerbussen og minibusser ved de to skoler.
Kommunen vurderer, at man endnu ikke er kommet i kontakt med alle forældre på Stillinge
Skole, hvis børn kan have krav på særkørsel. Der skal laves en ’anden-runde-information’ hvor
forældre opfordres til at henvende sig til kommunen senest i slutningen af juni. Denne indsats
koordineres med Stillinge Skole.
Stillinge Skole anbefaler at udmeldingen om særkørsel kommer så sent som muligt, fordi der let
kan ske ændringer.
Der blev udtrykt ønske om at få fastsat datoerne for de kommende møder i følgegruppen (mødet
til september skal helst ikke ligge den 2. september)

8. Næste møde
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Næste møde holdes 10. juni. Hvis der stadig er restriktioner på grund af Corona situationen holdes mødet digitalt.

9. Eventuelt
Der blev spurgt til bussens størrelse. Det blev oplyst at den vil have 42 siddepladser.
Der blev stillet forslag om, at kortet med bussens rute bliver mere detaljeret med oplysning af
vejnavne og ca. tidspunkter for bussens afgangstider på udvalgte punkter. Der skal laves et udkast til visualisering af dette.
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