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Frederiksberg Kommune

Kriterier for brug af minibus til privatinstitutioner i Frederiksberg Kommune

Krav til personalet
Der skal være mindst to medarbejdere i bussen inklusiv chaufføren.

Mindst en af medarbejderne skal have gennemgået og bestået 
førstehjælpskursus.

Krav til chaufføren
Chaufførerne må ikke ryge i nærheden af og i børnenes påsyn, eller 
lige uden for institutionernes område. 

Chaufførerne må ikke konversere med personale, børn eller benytte 
mobiltelefon under kørslen, medmindre det er relevant i forhold til udførelsen 
af kørslen, og telefonen er håndfri.

Chaufføren skal overholde færdselsloven samt opfylde de til enhver tid 
gældende love og myndighedskrav, vejledninger, standarder mv. for 
befordring.

Chaufførens køreteknik skal være veludviklet, således at kørslen udføres 
under størst mulig hensyntagen til børnenes komfort og tryghed.

Institutionen er ansvarlig for, at chaufførerne får en grund- og 
efteruddannelse, der gør dem i stand til at leve op til de krav, der er til 
arbejdets udførelse.

Krav til minibussen og sikkerhedsudstyr
Minibussen skal opfylde de krav om indretning og færdselssikkerhed, som 
færdselsloven og øvrige myndigheder til enhver tid stiller.

Minibussen skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning, 
herunder gældende EU-direktiver.

Den minibus, der anvendes til kørsel, skal være egnet til kørselsopgaven, og 
skal til enhver tid opfylde alle love og myndighedskrav vedrørende 
personbefordring af den art. 

Minibussen skal være udstyret med den type bremser, der på 
afskaffelsestidspunktet udgør den størst mulige sikkerhed for passagererne i 
minibussen. 
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Minibussen må ikke ved anskaffelsen være ældre end 12 år, og må ikke opnå en alder på mere end 15 
år. 

Minibussen skal være røgfri. 

Minibussen skal være udstyret med radiokommunikation/mobiltelefon. 

Der skal være siddepladser og EU-godkendte sikkerhedsseler til alle børn og voksne, så de gældende 
regler for antal personer pr. køretøj overholdes. 

Alle børn skal være placeret i godkendt sikkerhedsudstyr, som skal være tilpasset det enkelte barns 
alder og vægt. 

Minibussen skal overholde Færdselsstyrelsens regler om optimal sikkerhed i forbindelse med transport 
af børn under 135 cm i busser 

Minibussen skal fremstå præsentabel og have en høj standard i rengøring og hygiejne såvel indvendigt 
som udvendigt.

Løse genstande skal placeres, så de ikke udgør en fare under kørslen.

Alle døre skal være forsynet med en form for ”klem-sikring”, så børnene ikke risikerer, at kunne blive 
fastklemt i dørarrangementet ved åbning henholdsvis lukning af dørene. 

Samtlige gulvflader skal være med fast og skridsikker belægning.

Glasruder skal kunne holdes dugfri under normale vejr- og temperaturforhold ved effektiv ventilation, 
termoruder eller lignende, og der skal være frit udsyn gennem ruderne. 

Der skal være mulighed for afskærmning for solen i form af rullegardiner eller lignende fast monteret 
solafskærmning. 

Minibussens ventilationsanlæg skal være chaufførbetjent og under alle forhold have en sådan kapacitet, 
at børnene føler sig veltilpas. Efter 5 minutters kørsel skal temperaturen i bussen maksimalt være 25 
grader celcius og minimum 15 grader celsius. 

Ved såvel bykørsel som motorvejskørsel må støjniveauet i minibussen ikke være højere, end at det er 
muligt at føre en almindelig samtale. 

Institutionen er forpligtet til at tegne de til enhver tid nødvendige og lovpligtige forsikringer på minibussen.

Institutionen skal sikre:
 Montering af sommerdæk/vinterdæk, når vejrsituationen påkræver det 
 Alle lovgivningsmæssige servicetjek 
 Alle forsikringsmæssige servicetjek 

Der skal være en førstehjælpskasse, som skal kunne fastspændes.  

Minibussen skal være udstyret med brandslukningsudstyr/pulverslukkere 3 kg 

Krav til miljøforhold
Minibussen skal leve op til gældende Euronorm  
Hvis minibussen kører på diesel, så skal der være påmonteret partikelfiltre 
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Frederiksberg Kommunes tomgangsregulativ, skal overholdes. 


