Søknad om skoleskyss for elever ved private
grunnskoler
Denne ordningen iverksettes fra skoleåret 2016/2017. Elever på private grunnskoler
med skoleskyss før skoleåret 2016/2017 behøver ikke å søke.

Informasjon om eleven:
Elevens navn:
Personnummer (11 siffer):
Folkeregisteret adresse:
Postnummer/sted:
Bostedskommune:
Klassetrinn:
Kontaktperson (foresatte):

Tlf:

Skole:
Navn på skole:
Ligger skolen i bostedskommunen
til eleven:

Ja:

Nei:

Skyssopplegg - Bopel og skole i samme kommune:
Skyssopplegget organiseres av
Opplandstrafikk for hele
strekningen:
Ønsker å kjøre/følge barnet selv,
og søker om skysstilskudd:

Ja:

Nei:

Ja:

Nei:

Skyssopplegg - Bopel og skole i forskjellige kommuner:
Skyssopplegget organiseres av
Opplandstrafikk for hele
strekningen.
Skyssopplegg organiseres av
Opplandstrafikk, men kun innenfor
bostedskommunen.
Ønsker å kjøre/følge barnet selv for
hele strekningen:

Ja:

Nei:

Ja:

Nei:

Ja:

Nei:

Søknad om skoleskyss for elever ved private grunnskoler sendes bostedskommunen

Andre opplysninger:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Dato og underskrift(foresatte)

Informasjon om søknad om skoleskyss for elever ved private
grunnskoler


Retten til skoleskyss
Elever har rett på skoleskyss når avstanden mellom bopel og skolen er over 2 km
for elever i 1. klasse og 4 km for elever i 2. – 10. klasse. Skyssretten gjelder kun
innenfor bostedskommunen. For elever som går på skole utenfor
bostedskommunen, gjelder skyssretten fra bosted til kommunegrensa.
Alle elever som ønsker skoleskyss, og hvor vilkårene foreligger, må søke.
Søknad sendes bostedskommunen.
Bostedskommunen er ansvarlig for å fatte vedtak om skoleskyss, jfr.
privatskoleloven § 3-7.



Organisering av skoleskyss
Opplandstrafikk er ansvarlig for å organisere skoleskyssen. Ansvaret gjelder kun
innenfor bostedskommunen. Det kan inngås avtale med foreldre om at de
kjører/følger barnet selv, og det utbetales skysstilskudd. Dette gjelder kun i
tilfeller hvor det ikke er et kollektivtilbud.
Elever som går på skole i annen kommune enn bostedskommunen, og skyssen
er organisert av Opplandstrafikk vil foreldrene være økonomisk ansvarlig for
skyssen i den kommunen skolen ligger.
Dette betyr, i tilfelle hvor skyssen tilrettelegges med buss, betales persontakst.
Tilrettelegges skyssen med drosje, så er det drosjekostnaden som må dekkes.



Klageadgang
Det er klageadgang på vedtak om skoleskyss. Klageadgangen gjelder både
vedtak om skyss, og skyssopplegget.



Nærmere informasjon
Nærmere informasjon om skoleskyss, se www.opplandstrafikk.no

