Oversigt over maksimal transporttid for eleverne i de 3 oplæg
For hvert strukturoplæg er der taget udgangspunkt i den elev, der får den længste transporttid. Der er ikke kigget på taxaturene, men kun på kollektiv
trafik og lukkede busruter.

Skole

Oplæg 1

Oplæg 2

Oplæg 3

Agerbæk

Den første elev bliver samlet op
7:08 og afleveres på skolen 7:38 –
mødetid 8:05
0-6 klasse

Den første elev bliver samlet op
7:08 og afleveres på skolen 7:38 –
mødetid 8:05
0-6 klasse

Den første elev bliver samlet op
7:08 og afleveres på skolen 7:38 –
mødetid 8:05
0-6 klasse

Maksimal transporttid
Alslev

30 minutter + ventetid på skolen
Elever fra Alslev der kører med bus
afgang Alslev 7:21 ankommer 7:29
på Varde banegård skal gå til
Jacobi 8:00
Fri klokken 15:00 kører hjem 15:41
fra Varde Rutebilstation - køretid 9
minutter

30 minutter + ventetid på skolen
Elever fra Alslev der kører med bus
ankommer 7:29 på Varde
banegård skal gå til Jacobi 8:00
Fri klokken 15:00 kører hjem 15:41
fra Varde Rutebilstation - køretid 9
minutter

30 minutter + ventetid på skolen
Elever fra Alslev der kører med bus
ankommer 7:29 på Varde
banegård skal gå til Jacobi 8:00
Fri klokken 15:00 kører hjem 15:41
fra Varde Rutebilstation - køretid 9
minutter

Maksimal transporttid
Ansager

8 min + gåtur + ventetid på skolen
De små 0-3 klasse fra Skovlund
mod Ansager skole skal med
rutebilen fra Skovlund klokken
8:02 ankomst skolen klokken 8:08
- mødetid 8:20
Hjem 14:20 kører 14:31 ankomst
Skovlund 14:38

8 min + gåtur + ventetid på skolen
0-6 klasse fra Skovlund mod
Ansager skole skal med rutebilen
fra Skovlund klokken 8:02 ankomst
skolen klokken 8:08 - mødetid 8:20
Hjem 14:20 kører 14:31 ankomst
Skovlund 14:38

8 min + gåtur + ventetid på skolen
0-6 klasse fra Skovlund mod
Ansager skole skal med rutebilen
fra Skovlund klokken 8:02 ankomst
skolen klokken 8:08 - mødetid 8:20
Hjem 14:20 kører 14:31 ankomst
Skovlund 14:38

7-9 klasse til Ølgod skole - første
elev hentes 7:20 mødetid 8:00 på
Ølgod skole
Hjem: Fri 14:00 og 15:05 - hjem
med rute 471 afgang 14:22 og

7-9 klasse til Ølgod skole - første
elev hentes 7:20 mødetid 8:00 på
Ølgod skole
Hjem: Fri 14:00 og 15:05 - hjem
med rute 471 afgang 14:22 og

4-9 klasse til Ølgod skole - første
elev hentes 7:20 mødetid 8:00 på
Ølgod skole
Hjem: Fri 14:00 og 15:05 - hjem
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med rute 471 afgang 14:22 og
15:27 ankomst 14:52 og 15:57 –
Videre mod Ansager 15:01 og
16:06
Lukket kørsel:
Afgang 14:05 aflæsser de sidste
14:45 og 15:10 aflæsser de sidste
15:50.

15:27 ankomst Skovlund 14:52 og
15:57 – Videre mod Ansager 15:01
og 16:06
Lukket kørsel:
Afgang 14:05 aflæsser de sidste
14:45 og 15:10 aflæsser de sidste
15:50.

15:27 ankomst Skovlund 14:52 og
15:57 – Videre mod Ansager 15:01
og 16:06
Lukket kørsel:
Afgang 14:05 aflæsser de sidste
14:45 og 15:10 aflæsser de sidste
15:50.

Maksimal transporttid
Billum

40 minutter
Med Vestbanen klokken
8:22 ankomst 8:25 (vi har forudsat
ændret ringetid på Blåvandshuk
skole)
Hjem 14:28 og 15:28 fri - frikvarter
sidst på dagen så de kan nå toget
hjem.

40 minutter
Med Vestbanen klokken
8:22 ankomst 8:25 (vi har forudsat
ændret ringetid på Blåvandshuk
skole)
Hjem 14:28 og 15:28 fri - frikvarter
sidst på dagen så de kan nå toget
hjem.

40 minutter
Med Vestbanen klokken
8:22 ankomst 8:25 (vi har forudsat
ændret ringetid på Blåvandshuk
skole)
Hjem 14:28 og 15:28 fri - frikvarter
sidst på dagen så de kan nå toget
hjem.

Maksimal transporttid
Blåvandshuk

3 min + gåtur
Rute 140: første samles op 7:45
ankomst på skolen 8:10
Hjem 14:40 og 15:40 Hjemme
15:03 og 16:03
Lukket rute Ind 7:20 fra Vejers
ankomst Blåvandshuk skole 8:10 hjem 14:20 sidste aflæsses klokken
15:02 - sene hjemkørsel køres på
taxa - ren køretid.

3 min + gåtur
Rute 140: første samles op 7:45
ankomst på skolen 8:10
Hjem 14:40 og 15:40 Hjemme
15:03 og 16:03
Lukket rute Ind 7:20 fra Vejers
ankomst Blåvandshuk skole 8:10 hjem 14:20 sidste aflæsses klokken
15:02 - sene hjemkørsel køres på
taxa - ren køretid.

3 min + gåtur
Rute 140: første samles op 7:45
ankomst på skolen 8:10
Hjem 14:40 og 15:40 Hjemme
15:03 og 16:03
Lukket rute Ind 7:20 fra Vejers
ankomst Blåvandshuk skole 8:10 hjem 14:20 sidste aflæsses klokken
15:02 - sene hjemkørsel køres på
taxa - ren køretid.

Maksimal transporttid
Brorsonskolen

50 min (Fra Vejers)
Første står på rute 487 - i Orten
klokken 7:19 ankomst
Brorsonskolen 7:39 - mødetid
8:00.
Hjem 14:14 og 15:17 hjemme

50 min (Fra Vejers)
Første står på rute 487 - i Orten
klokken 7:19 ankomst
Brorsonskolen 7:39 - mødetid
8:00.
Hjem 14:14 og 15:17 hjemme

50 min (Fra Vejers)
Første står på rute 487 - i Orten
klokken 7:19 ankomst
Brorsonskolen 7:39 - mødetid
8:00.
Hjem 14:14 og 15:17 hjemme
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Maksimal transporttid
Horne

14:31 og 15:34

14:31 og 15:34

14:31 og 15:34

20 min + ventetid på skolen
Horne til Thorstrup - rute 474 de
første hentes klokken 7:34 - Horne
skole og herefter omstigning til
lukket rute klokken 8:00 ankomst
Thostrup 8:25.
Hjem 14:20 ankomst hjemme
15:35.

20 min + ventetid på skolen
0-9 klasse til Ølgod - Den lukkede
bus kører 7:15 med første læs til
toget i Tistrup, toget ankommer
7:34 - herefter gå til skolen.
Anden tur kører fra Horne kl. 7.31
og ankommer ved Ølgod Skole kl.
7.51
Hjemtur: Ventetid på banegården
toget kører hjem fra Ølgod 15:01
og 16:01. I Tistrup 15:10 og 16:10 herefter lukket kørsel hjem uden
ventetid.

20 min + ventetid på skolen
0-9 klasse til Ølgod - Den lukkede
bus kører 7:15 med første læs til
toget i Tistrup, toget ankommer
7:34 - herefter gå til skolen.
Anden tur kører fra Horne kl. 7.31
og ankommer ved Ølgod Skole kl.
7.51
Hjemtur: Ventetid på banegården
toget kører hjem fra Ølgod 15:01
og 16:01. I Tistrup 15:10 og 16:10 herefter lukket kørsel hjem uden
ventetid.

0-9 kl. til Tistrup kører med rute
474 - 6:54 - ankomst Tistrup 7:29
Hjem køretid 35 min max.

0-9 kl. til Tistrup kører med rute
474 - 6:54 - ankomst Tistrup 7:29
Hjem køretid 35 min max.

35 min

35 min

Med Vestbanen klokken 8:19
ankomst 8:25 (vi har forudsat
ændret ringetid på Blåvandshuk
skole)
Hjem 14:28 og 15:28 fri - frikvarter
sidst på dagen så de kan nå toget
hjem.

Med Vestbanen klokken 8:19
ankomst 8:25 (vi har forudsat
ændret ringetid på Blåvandshuk
skole)
Hjem 14:28 og 15:28 fri - frikvarter
sidst på dagen så de kan nå toget
hjem.

4-9 klasse i Ølgod - første
påstigning 6:58 omstigning i Horne
til lukket bus med ankomst i Ølgod
klokken 7:55.
Den lukkede bus kører 7:15 med
første læs til toget i Tistrup, toget
ankommer 7:34 - herefter gå til
skolen.
Hjemtur: Ventetid på banegården
toget kører hjem fra Ølgod 15:01
og 16:01. I Tistrup 15:10 og 16:10 herefter lukket kørsel hjem uden
ventetid.
Maksimal transporttid
Janderup

1 time 15 min andre har ventetid
på 55 min på hjemturen
De små elever bliver i Janderup
med rute 487. Første påstigning
7:58 ankommer 8:14 møder 8:20.
4-9 klasse i Blåvandshuk
Med Vestbanen klokken 8:19
ankomst 8:25 (vi har forudsat
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Maksimal transporttid
Lunde-Kvong
OBS – Meget lang køreafstand –
stort opland!!
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ændret ringetid på Blåvandshuk
skole)
Hjem 14:28 og 15:28 fri - frikvarter
sidst på dagen så de kan nå toget
hjem.
Enkelte fra oplandet skal med rute
487 mod Vestbanen - tidligste
påstigning 7:58 herefter toget som
de øvrige.

Enkelte fra oplandet skal med rute
487 mod Vestbanen - tidligste
påstigning 7:58 herefter toget som
de øvrige.

Enkelte fra oplandet skal med rute
487 mod Vestbanen - tidligste
påstigning 7:58 herefter toget som
de øvrige.

27 minutter + gåtur til skolen
0-3 klasse på Lunde Kvong afd. –
fra Kvong området er første
påstigning 6:45 ankomst på skolen
7:20 - mødetid 7:50
Hjem 14:00 ankomst hjemme
14:58
4-9 klasse på Nr. Nebel afd.- fra
Kvong området er første
påstigning 6:45 ankomst på skolen
7:45- mødetid 8:00
Elever fra Frøstrup området kører
med en lukket bus - første
påstigning 7:05 - herefter tog fra
Lunde station 7:23 ankomst Nr.
Nebel 7:31 - mødetid 8:00
Hjem 14:05 og 15:05 - Lunde
ankomst 14:09 og 15:09 - herefter
lukket bus hjem umiddelbart efter
- senest aflæsning 30 min senere.

27 minutter + gåtur til skolen
0.-9. kl. på Nr. Nebel afd. fra Kvong
området er første påstigning 6:45
ankomst på skolen 7:45- mødetid
8:00
Elever fra Frøstrup området kører
med en lukket bus - første
påstigning 7:05 - herefter tog fra
Lunde station 7:23 ankomst Nr.
Nebel 7:31 - mødetid 8:00
Hjem 14:05 og 15:05 - Lunde
ankomst 14:09 og 15:09 - herefter
lukket bus hjem umiddelbart efter
- senest aflæsning 30 min senere.

27 minutter + gåtur til skolen
0.-6. kl. på Nr. Nebel afd. fra Kvong
området er første påstigning 6:45
ankomst på skolen 7:45- mødetid
8:00
Elever fra Frøstrup området kører
med en lukket bus - første
påstigning 7:05 - herefter tog fra
Lunde station 7:23 ankomst Nr.
Nebel 7:31 - mødetid 8:00
Hjem 14:05 og 15:05 - Lunde
ankomst 14:09 og 15:09 - herefter
lukket bus hjem umiddelbart efter
- senest aflæsning 30 min senere.
7.-9. kl. på Blåvandshuk Skole fra
Kvong området er første
påstigning 6:45 ankomst i Lunde kl.
7:20 og toget kører k. 7.48 mod
Oksbøl og ankommer kl. 8.08,
derefter er der gåturen til skolen
På hjemturen skal Kvongeleverne
køre med toget til Lunde afg. 15.30
og ank. 15.53 i Lunde og der
indsættes en ny busafg mod

Maksimal transporttid
Lykkesgård
Nordenskov

Maksimal transporttid
Næsbjerg
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1 time
Kun 2 elever med meget kort
transporttid
Dem der bliver på Nordenskov
skole skal køre med den
oprindelige bus. Første afhentning
7:23 - ankomst 8:00 - mødetid
8:05
Dem der skal til Starup - bliver kørt
på lukket bus fra Nordenskov 8:02
ankomst Starup 8:12
Hjemtur det samme - bare
omvendt.
4-9 klasse til Agerbæk 6:50 til 7:14
ved Nordenskov skole skiftes til
lukket bus mod Agerbæk 7:45
ankomst Agerbæk 8:00.
Hjemtur det samme - bare
omvendt.

1 time
Kun 2 elever med meget kort
transporttid
0-9 klasse til Agerbæk - første
påstigning 7:40 ankomst 8:00
Hjem - omvendt
0-6 til Næsbjerg skole - første
påstigning 7:23 ankomst 8:00

Kvong. Bussen kan køre 16.12 og
de sidste vil være hjemme 17.10
Elever fra Vittarp skal køre med
taxa til toget i Lunde og hjem.
1 time og 40 min
Kun 2 elever med meget kort
transporttid
0-9 klasse til Agerbæk - første
påstigning 7:40 ankomst 8:00
Hjem - omvendt
0-6 til Næsbjerg skole - første
påstigning 7:23 ankomst 8:00

Nogle af eleverne skal til Jacobi:
køres med rute 198 +
dubleringsbus klokken 7:22
ankomst Varde rutebilstation 7:54
Hjem 15:25 ankomst 15:49

Nogle af eleverne skal til Jacobi:
køres med rute 198 +
dubleringsbus klokken 7:22
ankomst Varde rutebilstation 7:54
Hjem 15:25 ankomst 15:49

1 time og 10 minutter
0-3 på Næsbjerg - første påstigning
7:40 ankomst Næsbjerg 8:00 mødetid 8:10
Dem fra Roust - 7:50 Næsbjerg
8:05 - mødetid 8:10
4-9 klasse til Agerbæk - Første
påstigning 7:35 - ankomst
Agerbæk 8:00
Hjem omvendt - samme tid

32 minutter
0-6 på Næsbjerg første påstigning
7:40 ankomst Næsbjerg 8:00 mødetid 8:10
Dem fra Roust - 7:50 Næsbjerg
8:05 - mødetid 8:10

32 minutter
0-6 på Næsbjerg første påstigning
7:40 ankomst Næsbjerg 8:00 mødetid 8:10
Dem fra Roust - 7:50 Næsbjerg
8:05 - mødetid 8:10

7-9 på Jacobi - Første påstigning
7:13 ankomst Varde Rutebilstation
7:30 - Mødetid Jacobi 8:00.
Hjem 15:33 ankomst 15:48.

7-9 på Jacobi - Første påstigning
7:13 ankomst Varde Rutebilstation
7:30 - Mødetid Jacobi 8:00.
Hjem 15:33 ankomst 15:48.

Elever fra Næsbjerg med rute 198
klokken 7:36 ankomst Varde
Rutebilstation 7:54
Hjemtur 15:25 - ankomst Næsbjerg
15:45

Elever fra Næsbjerg med rute 198
klokken 7:36 ankomst Varde
Rutebilstation 7:54
Hjemtur 15:25 - ankomst Næsbjerg
15:45

Maksimal transporttid
Nr. Nebel afdeling –
Blåbjergskolen

25 minutter
Første påstigning lukket rute 7:20
ankomst 7:55 - mødetid 8:00
Hjem 14:05 og 15:05 - køretid 40
min.

16 minutter + gåtur til skolen
Første påstigning lukket rute 7:20
ankomst 7:55 - mødetid 8:00
Hjem 14:05 og 15:05 - køretid 40
min.

16 minutter + gåtur til skolen
7-9 klasse på Blåvandshuk:
Dem fra Nymindegab med taxa til
toget i Nr. Nebel - 7:44 ankomst
8:08
Hjem 15:30 - ankomst Nr. Nebel
16:00
Elever fra Lydum skal påstige rute
447 7:30 - tog 7:44 - ankomst
Oksbøl 8:08
Hjem 15:53 - bus afgår 16:12
hjemme 16:26

Maksimal transporttid
Outrup

35 minutter
0.-3. kl. på Outrup. De første stiger
på 7.41 og ankommer kl. 8.03 på
Outrup Skole, på hjemturen kører
de hjem kl. 14.20 og de sidste er
hjemme kl. 14.47.
4.-9. kl. på Nr. Nebel afd. Eleverne
skal køre med Vestbanen afg. 7.19
og ank. 7.31 (mødetiden 8.00)
hjemkørsel 14.05 og 15.05 og
ankomst i Outrup 14.13 og 15.13.
eleverne fra Vittarp skal køre med
lukket bus 7.20-7.55 og hjem
14.05-14.40 og 15.05-15.40
35 minutter

35 minutter
0.-6. kl. på Outrup. De første stiger
på 7.41 og ankommer kl. 8.03 på
Outrup Skole, på hjemturen kører
de hjem kl. 14.20 og de sidste er
hjemme kl. 14.47 eller 15.20 og de
sidste er hjemme kl. 15.52
7.-9. kl. på Nr. Nebel afd. Eleverne
skal køre med Vestbanen afg. 7.19
og ank. 7.31 (mødetiden 8.00)
hjemkørsel 14.05 og 15.05 og
ankomst i Outrup 14.13 og 15.13.
eleverne fra Vittarp skal køre med
taxa
32 minutter

38 minutter
0.-6. kl. på Outrup. De første stiger
på 7.41 og ankommer kl. 8.03 på
Outrup Skole, på hjemturen kører
de hjem kl. 14.20 og de sidste er
hjemme kl. 14.47 eller 15.20 og de
sidste er hjemme kl. 15.52
7.-9. kl. på Blåvandshuk. Eleverne
skal køre med Vestbanen. Afg.
7.53 og ank. 8.08. Hjemkørsel
15.30-15.48. Eleverne fra Vittarp
skal køres til og fra toget med taxa

Maksimal transporttid
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32 minutter

Sct. Jacobi Skole

Ingen kørsel

Ingen kørsel

Maksimal transporttid
Starup

Ingen
0.-3. kl. til Nordenskov. Eleverne
skal køre med lukket bus 7.40-8.00
og hjem 14.25-14.40. Der er elever
som skal køres i taxa hen til den
lukkede bus.
0.-3. kl. på Starup. Kun taxakørsel
4.-9. kl. til Agerbæk. Eleverne skal
køre med lukket bus 7.45-8.00 på
morgenturen og hjem med rute
293 kl. 14.27-14.39 eller 15.2515.37
20 minutter. Der er ventetid hjem
fra Agerbæk
0.-3. kl. på Thorstrup. Der er kun
taxakørsel.
0.-3. kl. på Horne. Eleverne skal
køre med lukket bus 8.00-8.25 og
14.20-14.45
4.-9. kl. på Ølgod. Eleverne skal
køre med toget 7.17-7.34 på
morgenturen og hjem 15.01-15.15
eller 16.01-16.15

Ingen
0.-9. kl. på Agerbæk. Eleverne
kører med lukket bus på
morgenturen 7.15-7.50 og med
kollektiv bus hjem med rute 293 kl.
14.27-14.39 eller 15.25-15.37. Der
er stadig opsamling i taxa. De små
elever skal køre med lukket bus
hjem 14.10-14.45

Maksimal transporttid
Thorstrup

Maksimal transporttid
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25 minutter. Der er ventetid på 1
time på toget hjem fra Ølgod

Eleverne fra Sletten og længere
væk kører med rute 487. morgen
7.28-7.42 og hjem 14.11-14.22
14 minutter
0.-6. kl. til Agerbæk Eleverne kører
med lukket bus på morgenturen
7.15-7.50 og med kollektiv bus
hjem med rute 293 kl. 14.27-14.39
eller 15.25-15.37. Der er stadig
opsamling i taxa. De små elever
skal køre med lukket bus hjem
14.10-14.45
7.-9. kl. på Ølgod Skole. Eleverne
skal køre 7.25-8.00 og 15.10-15.45

35 minutter. Der er ventetid hjem
med rute 293
0.-6. kl. til Næsbjerg. Eleverne skal
køre med lukket bus 7.50-8.05 og
hjem 14.15-14.30 eller 15.1515.30.
0.-6. kl. til Tistrup. På morgenturen
skal eleverne med taxa. På
hjemturen kører de med tog
14.10-14.15 eller 15.10-15.15.
7.-9. kl. til Sct. Jacobi. Eleverne
kører med bus 295. 7.28-7.50 og
hjem 15.17-15.34.
7.-9. kl. til Ølgod Eleverne skal køre
med toget 7.17-7.34 på
morgenturen og hjem 15.01-15.15
eller 16.01-16.15

35 minutter. Der er ventetid hjem
fra Agerbæk med rute 293
0.-6. kl. til Næsbjerg. Eleverne skal
køre med lukket bus 7.50-8.05 og
hjem 14.15-14.30 eller 15.1515.30.
0.-6. kl. til Tistrup. På morgenturen
skal eleverne med taxa. På
hjemturen kører de med tog
14.10-14.15 eller 15.10-15.15.
7.-9. kl. til Sct. Jacobi. Eleverne
kører med bus 295. 7.28-7.50 og
hjem 15.17-15.34.
7.-9. kl. til Ølgod Eleverne skal køre
med toget 7.17-7.34 på
morgenturen og hjem 15.01-15.15
eller 16.01-16.15

18 minutter. Der er ventetid på 1
time på toget hjem fra Ølgod

18 minutter. Der er ventetid på 1
time på toget hjem fra Ølgod

Tistrup

Maksimal transporttid
Ølgod

Maksimal transporttid
Årre

Maksimal transporttid
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0.-3. kl. på Tistrup. Der er få elever
som skal have taxa.
4.-9. kl. på Ølgod. Da toget er fyldt
indsættes lukket bus på
morgenturen 7.25-7.55 og hjem
14.10-14.40 eller 15.05-15.35
30 minutter
0.-9. kl. på Ølgod Skole. Der bliver
brugt forskellige ruter. Toget fra
Gårde 7.30-7.34 og hjem 15.0115.05 eller 16.01-16.05. Rute 473
morgen 7.35-7.43. Rute 294 hjem
14.31-14.46 eller 15.31-15.46.
Rute 472 morgen 7.08-7.45 hjem
rute 471 14.22-14.46 eller 15.2715.51.
37 minutter. Der er ventetid på 1
time på toget hjem til Gårde
0.-3. kl. på Årre. Eleverne fra
Fåborg skal køre med lukket bus til
Årre på morgenturen 7.52-8.11 og
hjem 14.40-14.55.
4.-9. kl. til Agerbæk. Eleverne skal
køre med lukket bus. 7.30-7.55 og
hjem 14.10-14.35 og 15.10-15.35
25 minutter.

0.-6. kl. på Tistrup. Der er
taxakørsel.
7.-9. kl. på Ølgod Skole. Da toget
er fyldt indsættes lukket bus på
morgenturen 7.25-7.55 og hjem
15.05-15.35
30 minutter
0.-9. kl. på Ølgod Skole. Der bliver
brugt forskellige ruter. Toget fra
Gårde 7.30-7.34 og hjem 15.0115.05 eller 16.01-16.05. Rute 473
morgen 7.35-7.43. Rute 294 hjem
14.31-14.46 eller 15.31-15.46.
Rute 472 morgen 7.08-7.45 hjem
rute 471 14.22-14.46 eller 15.2715.51.
37 minutter. Der er ventetid på 1
time på toget hjem til Gårde
0.-6. kl. til Årre. Eleverne fra
Fåborg skal køre med lukket bus til
Årre på morgenturen 7.52-8.11 og
hjem 14.40-14.55 eller 15.2015.36.
7.-9. kl. til Agerbæk. Eleverne skal
køre med lukket bus. 7.30-7.55 og
hjem 14.10-14.35 og 15.10-15.35
25 minutter.

0.-6. kl. på Tistrup. Der er
taxakørsel.
7.-9. kl. på Ølgod Skole. Da toget
er fyldt indsættes lukket bus på
morgenturen 7.25-7.55 og hjem
15.05-15.35
30 minutter
0.-9. kl. på Ølgod Skole. Der bliver
brugt forskellige ruter. Toget fra
Gårde 7.30-7.34 og hjem 15.0115.05 eller 16.01-16.05. Rute 473
morgen 7.35-7.43. Rute 294 hjem
14.31-14.46 eller 15.31-15.46.
Rute 472 morgen 7.08-7.45 hjem
rute 471 14.22-14.46 eller 15.2715.51.
37 minutter. Der er ventetid på 1
time på toget hjem til Gårde
0.-6. kl. til Årre. Eleverne fra
Fåborg skal køre med lukket bus til
Årre på morgenturen 7.52-8.11 og
hjem 14.40-14.55 eller 15.2015.36.
7.-9. kl. til Sct. Jacobi. Eleverne skal
køre med lukket bus. 7.20-7.55 på
morgenturen og hjem 15.10-15.45
35 minutter

Elever der har mere end 60 minutters transport i oplæg 1 for ny skolestruktur aug 18
Horne området

antal
elever

max køretid

Elever som skal gå på Thorstrup Skole som bor i Hornes opland omstiger til bus 474. Det er kun hjemturen som er mere end
1 time.

8

1 t 15
min

Eleverne som skal på Ølgod Skole, som bor i Hornes opland omstiger fra bus 474. Det er kun morgenturen der er 57 minutter

8

57 min

Lunde Kvong området
Elever fra Kvong området som skal gå på Lunde Kvong Skole har lang hjemtur
Elever fra Kvong området som skal gå på Nr. Nebel afd. Har lang transport

28
33

58 min
1 time

Nordenskov området
Eleverne fra Nordenskovs opland skal omstige fra lukket bus i Nordenskov til lukket bus mod Agerbæk

32

1 time 10 min

Elever der har mere end 60 minutters transport i forslag 2 for ny skolestruktur aug 18
antal elever
Lunde Kvong området
Elever fra Kvong området som skal gå på Nr. Nebel afd. Har lang transport

33

max
køretid
1 time

Elever der har mere end 60 minutters transport i forslag 3 for ny skolestruktur aug 18
antal
elever

max køretid

Lunde Kvong området
Elever fra Kvong området som skal gå på Nr. Nebel afd. Har lang transport

33

1 time

Elever fra Kvong området som skal gå på Blåvandshuk har lang transport. De skal omstige fra rute 447 til Vestbanen

14

1 time 40
min
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