Kriterier

För att ha möjlighet att utnyttja Kulturbuss och därmed besöka kulturoch folkhälsoutbudet runt om i Uppsala län ska nedanstående kriterier
uppfyllas:
• Resorna gäller endast för pedagog- eller lärarledda grupper av barn och unga
inom förskoleverksamheten, grundskolan, förskoleklass samt fritidsverksamheten.
• Resorna gäller för besök av kultur- och folkhälsokaraktär; exempelvis institutioner, bibliotek och vissa evenemang. Godkända resmål finns angivna i
särskild resmålslista.
• Resor till idrotts- och sportevenemang omfattas inte av avtalet.
• Resorna gäller med UL:s regionbussar, tåg och stadsbussarna i Uppsala.
• Resorna gäller ordinarie turer vardagar mellan kl. 09.00–15.00, med reservation för den transportkapacitet som finns tillgänglig.
• Resorna gäller från hållplats till hållplats (inte från förskolan/ skolan till
besöksmålet).
• Antalet barn/ungdom med pedagog/lärare som kan nyttja erbjudandet om
kulturbuss är högst 25 personer eller en skolklass per resa, sittplats kan inte
garanteras. Resenärer med ordinarie biljett har företräde till sittplats.

Bokning av kulturbuss

1. Bokning ska ske senast 10 arbetsdagar innan resan är tänkt att äga rum.
2. Förskolan/ skolan/ fritidshemmet, nedan kallad beställaren, planerar själv sin
resa enligt ordinarie tidtabell för UL, www.ul.se
3. Beställaren ska själv kontakta planerat besöksmål för att få klartecken om att
de kan ta emot gruppen. Tala om planerad tidpunkt för besöket, antal besökare och planerad tid för återresa. Återkom sedan med definitivt besked till
besöksmålet efter att resebokning skett med UL.
4. Beställaren besöker UL:s webbplats, www.ul.se/gruppresor för beställning av
kulturbussresan. För frågor ring UL Kundtjänst på 077-14 14 14 eller skicka
e-post till gruppresor@ul.se
5. När bokningen tagits emot av UL görs bedömning om resan är möjlig på den
aktuella turen och därefter kontaktar UL beställaren för att bekräfta om bokningen är godkänd eller inte. (OBS! UL kan i vissa fall behöva ta kontakt med
Kulturenheten på Kultur och bildning för att få klartecken om att besöket
anses som kulturresmål och därmed omfattas av erbjudandet.)
6. När allt är klart skickar UL gruppbiljetten i PDF-format via e-post till beställaren.
7. När beställaren har fått klartecken om kulturbussresa tar beställaren kontakt
med besöksmålet för slutgiltig överenskommelse om besöket.

Leufsta Herrgård i Lövstabruk. Foto: Lars-Erik Berglund

Kulturbuss

Fria resor till kultur- och folkhälsoaktiviteter
www.regionuppsala.se/kulturbuss

Erbjudande om Kulturbuss
Vi vill öka möjligheten för barn och ungdomar inom barnomsorg och grundskola i Uppsala län att kunna ta del av länets rika
kulturutbud. Därför har UL och Kultur och bildning träffat en
överenskommelse om Kulturbuss, fria resor med UL:s trafik till
olika kultur- och folkhälsoaktiviteter i länet.

Målgrupp
Erbjudandet om Kulturbuss omfattar pedagog- eller lärarledda
grupper av barn och unga inom förskoleverksamheten, grundskolan,
förskoleklass samt fritidsverksamheten. Man kan resa en klass åt
gången, ca 25 elever.
Vi ser Kulturbuss som ett komplement till de resor som förskolorna/
skolorna/ fritidshemmen själva anordnar och bekostar. Vi uppmanar
skolorna att försöka sprida resandet över skolåret för att öka möjligheten att ta del av erbjudandet om Kulturbuss.

Exempel på resmål
Lövstabruk
Enköpings museum
Skokloster slott
Reginateatern
Upplandsmuseet
Region Uppsalas hälsoäventyr
Upplandsstiftelsens naturskoleverksamhet
Fågelskådning i Hjälstaviken med Enabygdens naturskoleverksamhet. Foto: Mats Wilhelm

Komplett lista på www.regionuppsala.se/kulturbuss

Vad innebär erbjudandet om Kulturbuss?
Kulturbuss innebär att förskolor, skolor och fritidshem kan boka
gratis resa under lågtrafiktid med UL:s ordinarie trafik, regionbuss,
tåg eller stadsbuss i Uppsala. Kulturbuss gäller där det är möjligt
att nyttja den befintliga linjetrafikens lediga kapacitet. Resan utgår
från befintliga hållplatser i UL:s basutbud. Buss går ej att beställa till
förskolan/ skolan/ fritidshemmet. Resan sker enligt ordinarie tidtabeller för UL-trafiken. Kulturbuss gäller under terminerna och under
samtliga lov, dock endast helgfria vardagar. Det är UL som avgör om
ledig kapacitet finns.

Upplandsmuseet. Foto: Bengt Backlund

