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Busordning til/fra Ollerup Efterskole i forbindelse med weeken-

der... 
 
Busordningen er arrangeret i samarbejde med DE LILLA BUSSER 
 
Ruter 

1. Ollerup - Sjælland (København) 
2. Ollerup - Bøjden  
3. Ollerup – Odense – Jylland (Århus) 
For alle ruter gælder det at eleverne både hentes på skolen og bringes til skolen. 
 
Ollerup - Sjælland  

• Der er følgende stop på turen til København: Korsør-Slagelse-Sorø-Ringsted-Ølby-København (DGI 
byen) 

• Bussen er i København ca. kl. 18.45 
 
Sjælland - Ollerup 

• Turen tilbage starter søndag i København (DGI byen), hvor bussen pakkes kl. 17.20 
• Der samles op i følgende byer: København-Ølby-Ringsted-Sorø-Slagelse-Korsør- 
• Bussen er i Ollerup ca. kl. 20.15 

  
Ollerup - Bøjden 

• Bussen kører direkte til Bøjden kl. 16.00 
 

Bøjden – Ollerup 

• Bussen henter eleverne ved færgen kl. 18.50 
 

Ollerup – Odense - Jylland 

• Der er følgende stop på turen til Odense: Ringe-Årslev-Odense (Sivmosevænget 2, 5260 Odense) 
• Bussen er i Odense ca. kl. 16.50 
• Der er følgende stop på turen til Jylland: Fredericia-Vejle-Horsens- Skanderborg-Århus 
• Bussen er ved Århus Musikhus ca. kl. 19.20 

 

Jylland - Odense – Ollerup 

• Turen tilbage starter søndag ved Århus Musikhus kl. 16.45 
• Der samles op i følgende byer: Århus–Skanderborg-Horsens-Vejle-Fredericia 
• Turen tilbage fra Odense starter søndag ved Sivmosevænget2, 5260 Odense kl. 19.00 
• Der samles op i følgende byer: Odense-Årslev-Ringe 
• Bussen er tilbage i Ollerup ca. kl. 20.00 
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Bestilling af billetter 
• Ligesom eleverne skal udfylde weekendseddel, skal de også tilmelde sig en plads til bussen hvis de 

ønsker at benytte den. 
• Kontoret på Ollerup Efterskole tæller sammen og informerer De Lilla Busser. 
• Det er kun muligt at komme med, hvis der er bestilt tur (busselskabet tjekker listerne ved problem) 

 
Betaling og priser 

• Ollerup Efterskoles kontor sælger personlige 10 turs klippekort 
• Klippekortet skal indeholde elevens navn 
• Enkeltture betales kontant i bussen 
• Hvis der sker ændringer i priser og køreplan i løbet af skoleåret sender Ollerup Efterskole en mail 

herom til alle forældre.  
  
Cykler 

Det er muligt at tage cykler med, dog skal der bestilles plads. Det koster 100,00 kr. pr. tur. 
 
Tasker og bagage 

Rygsække og andre store tasker skal i bagagen og må ikke komme ind i bussen. I bussen må medbringes 
computer samt en lille håndtaske. 
 
Forsinkelse 
Hvis en elev bliver forsinket ved et stoppested på grund af anden forsinkelse (bus/tog), skal eleven ringe til 
chaufføren for at informere. Chaufføren vil så vurdere om bussen kan vente på eleven. 
 
Under transporten. 

• De Lilla Busser kører i nyere, moderne busser med seler på alle pladser. 
• Der er muligt at se video under transporten. 
• Der er stewardesse med på alle tuerne, som sælger sodavand/kildevand og toast mod kontakt beta-

ling. 
• Der er 220 volt så eleverne kan sidde med deres computer 

  
 


