Versjon 05.09.2013

Retningslinjer for skyss til skole og for barn under
opplæringspliktig alder i Ski kommune
Gjeldende fra 05.09.2013 etter vedtak i kommunestyret 04.09.2013.
1. Formål
1.1. Gi mest mulig entydig informasjon om gjeldende regelverk.
1.2. Bidra til enhetlig forvaltning av saker som omhandler skoleskyss.
2. Rett til skoleskyss
2.1. Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom avstand mellom hjem og opplæringssted er
mer enn 2 km for elever på 1. trinn, og mer enn 4 km for elever på 2. til 10. trinn.
(Opplæringsloven § 7-1). Elever har ikke rett til skyss til og fra SFO eller leksehjelp. Elever i
SFO kan ha rett til skoleskyss når de ikke deltar i SFO eller leksehjelp.
2.2. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn
til veilengden. (Opplæringsloven §7-1). Se også punkt 2.4, 2.5, 2.13, 2.14 og punkt 4.
2.3. Dersom veien er mer enn to kilometer for førsteklassingen eller mer en fire kilometer for
2.-4.klassingen, vil eleven få busskort ved skolestart hvert år. Søknad sendes skolen innen
15.05. for skyss kommende skoleår. I noen tilfeller vil eleven få spesialskyss mellom
hjemmet og holdeplass for offentlig transport.
2.4. Innvilget skoleskyss på bakgrunn av særlig trafikkfarlig eller vanskelig vei, kan
organiseres slik at eleven kun kjøres den strekningen som er definert trafikkfarlig. Eleven vil
da bli hentet/ satt av på en holdeplass/ oppsamlingsplass og må gå siste stykke til
hjemmet/skolen. Akseptabelgangavstand til og fra nærmeste holdeplass / oppsamlingsplass
for elever i Akershus er satt til:
- 1 km for 1. trinn
- 2 km for 2. – 10. trinn
2.5. Skoleskyssen organiseres på rimeligst mulig måte og innenfor akseptabel ventetid,
gangtid og tid med transportmiddelet. Dette skal sees i sammenheng. Veiledende totale
reisetid for elever i Akershus er satt til:
- 45 min (hver vei) for 1. – 3. trinn
- 60 min (hver vei) for 4. – 6. trinn
- 75 min (hver vei) for 7. – 10. trinn
Ventetiden regnes fra skolens start- og sluttid, og ikke med utgangspunkt i elevens timeplan.
2.6. Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har
behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og
opplæringsstedet. (Opplæringsloven §7-3). Ved behov for legeerklæring vedlegges denne
søknaden. Ved behov for uttalelse fra PPT sendes kopi av søknaden til PPT med ønske om
uttalelse før videre behandling i Pedagogisk virksomhet. Erklæringen skal dokumentere
behovet for skyss, og vedtaket skal ta hensyn til behovet. Eksempelvis vil enkelte elever ha
behov for skyss i vintermånedene grunnet astma.

2.7. Funksjonshemmede barn på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss til og fra
SFO. Retten omfatter i utgangspunktet ikke skyss i skolens ferier. (Opplæringsloven §§ 7-3
og 13-7). Kommunestyret i Ski vedtok 20.06.2012 følgende: ”Elever med
funksjonsnedsettelse, der skyss med spesialtransport er nødvendig, gis fra og med
sommeren 2012 også rett til skyss til og fra SFO i skolens ferier når SFO er åpen.” (Vedtak i
Ski kommunestyre 20.06.2012, sak 12/1052.)
2.8. Funksjonshemmede elever på 8. – 10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud
tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette tilbudet. Retten omfatter i utgangspunktet
ikke skyss i skolens ferier. (Opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7). Kommunestyret i Ski vedtok
20.06.2012 følgende: ”Elever med funksjonsnedsettelse, der skyss med spesialtransport er
nødvendig, gis fra og med sommeren 2012 også rett til skyss til og fra SFO i skolens ferier
når SFO er åpen.” (Vedtak i Ski kommunestyre 20.06.2012, sak 12/1052.)
2.9. Barn under opplæringspliktig alder som mottar spesialpedagogisk hjelp har rett til skyss
når det på grunn av særlig hensyn er nødvendig for å kunne ta i mot denne hjelpen, og
dersom foreldrene har vesentlig større byrder knyttet til skyssen enn andre foreldre som har
barn i barnehagen. (Opplæringsloven § 7-6)
2.10. Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn fire kilometer fra skolen,
har rett til gratis skyss når de får grunnskoleopplæring.
Voksne som på grunn av funksjonshemming, sykdom eller skade har behov for det, har
rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden når de får grunnskoleopplæring etter dette
kapittelet. (Opplæringsloven § 4A-7)
2.11. Ved avgjørelse om en elev er berettiget til fri skyss regnes avstanden fra hjemmets dør
til skolens dør langs korteste vinterbrøytede gangvei. Hjemmet er den adresse eleven har i
Folkeregisteret. Ved delt bosted avhenger rett til skyss av avtalen om hvilken
samværsordning de foresatte har. Se Ruters ”Veiledning skoleskyss grunnskoler” datert
30.06.2011. Søknadsskjemaet om skoleskyss i Ski kommune har samværsavtale integrert.
2.12. Skyss gis ordinært bare langs offentlig vei. Skyss skal gis så langt at gangveien ikke
overstiger grensene nevnt i pkt. 2.1.
2.13. Alle søknader om gratis skoleskyss skal individuelt begrunnes og individuelt behandles.
(Rundskriv nr 3 fra Utdanningsdirektoratet 2009 kapittel 12)
2.14. Definisjon av særlig farlig eller vanskelig skolevei i Ski: Den tverrfaglige gruppen ”Barn
på skolevei” vurderer jevnlig tiltak for å sikre trafikksikkerheten til skoleelever, herunder
behov for skyss, etter retningslinjer gitt i Rundskriv nr 3 fra Utdanningsdirektoratet 2009
kapittel 12. Gratis skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei kan etter vurdering
innvilges for hele året for elever på 1. – 10. trinn. I enkelte tilfeller vil gruppen vurdere at
behovet for gratis skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei begrenser seg til
vintermånedene. Med vintermånedene mener man f.o.m. uke 44 t.o.m. uke 12. Se punkt 4.
2.15. For private skoler gjelder egne regler. Se Ruters ”Veiledning skoleskyss grunnskoler ”
datert 30.06.2011.

3. Søknad, saksbehandling og vedtak om rett til skoleskyss
3.1. Alle søknader om skoleskyss sendes til elevens skole. Dette gjelder skoleskyss på
bakgrunn av både avstand, sykdom eller særlig trafikkfarlig vei. Søknadsskjemaet er å finne
på den enkelte skoles nettside og på kommunens nettside. Søknaden skal behandles
snarest, og senest innen tre uker.
3.2. Det er Akershus fylkeskommune v/ Ruter AS som fatter vedtak om gratis skoleskyss
etter avstand, jf. pkt. 2.1. Vedtaket om en elevs rett til skoleskyss er et enkeltvedtak, jfr.
Forvaltningsloven § 2. Vedtaket om avstand kan påklages, med en klagefrist på tre uker
regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. Forvaltningsloven §§ 28 og 29. En
eventuell klage skal sendes til elevens skole. Skolen videresender til Ruter, som før
behandlingen av saken i klageorganet, kan omgjøre vedtaket. Klageorganet er
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
3.3. Enkeltvedtak om gratis skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei, jfr. pkt.
2.2 og pkt. 4, fattes av skoleskyssansvarlig i Ski kommunens administrasjon. Underskrevet
søknad sendes til skolen, som vil sende søknader samlet til skoleskyssansvarlig i Ski
kommune. Vedtaket er et enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Vedtaket kan påklages,
med en klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jfr.
Forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til elevens skole. Skolen
videresender klagen til skoleadministrasjonen, som sammen med den tverrfaglige gruppa
”Barn på skolevei” kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes av
skoleadministrasjonen, videresendes klagen til klageorganet; Fylkesmannen i Oslo og
Akershus.
4. Særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei i Ski.
Veiene i Ski er vurdert av gruppen ”Barn på skolevei”. Gruppen ledes av skolefaglig rådgiver
i Skole- og barnehageavdelingen, og består videre av representant for Politiet i Follo,
rådgiver i kommunalteknisk avdeling, representant for rektorene og helsefaglig rådgiver i Ski
kommune. Alle søknader skal individuelt behandles. Det vil derfor være rom for søknader
også fra andre områder og for andre aldersgrupper. Gruppen ”Barn på skolevei” vil jevnlig
vurdere trafikksikkerheten og behovet for skyss. Følgende er derfor retningsgivende:

Vei
Oppsandveien
Tomterveien
Løkenveien
Bøhlerveien
Eikjolveien

Kommentar
Smale, asfalterte veier med høy fart, ikke lys eller fortau. Noe
tungtransport.
Veiene vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for elever på 1. – 10.
trinn. Det kan tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på 1.–10.
trinn.

Kråkstadveien (til
Kråkstad skole)
Klemmaveien

Vurderes som ovenfor inntil planlagt gangvei er ferdigstilt.
Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på 1.–10. trinn.
Vurderes som ovenfor inntil planlagt gangvei er ferdigstilt.
Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på 1.–10. trinn.
Smal, asfaltert vei med høy fart, ikke lys eller fortau. Vurderes som særlig
trafikkfarlig hele året for elever på 1.-10. trinn.
Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på 1.–10. trinn.
Smal, asfaltert vei med høy fart, ikke lys eller fortau. Vurderes som særlig
trafikkfarlig hele året for elever på 1.-10. trinn.
Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på 1.–10. trinn.

Asperudveien (til Skotbu
skole og til Kråkstad
skole)
Siggerudveien fra
Jørgenrud til
Midtsjøvannet (til Ski
skole)
Askimveien (E18)
mellom Asperudveien og
kommunegrensen mot
Hobøl.
Askimveien (E18)
mellom Asperudveien og
kommunegrense mot Ås
langs vestsiden av
Askimveien.
Sinnerudveien og
Kjeppestadveien

Steinsleppen (til
Langhus skole)

Oppegårdveien (til
Hebekk skole)
For elever ved Ski skole
bosatt i Ås:
Kråkstadveien mellom
Tandbergveien
og Haugteigveien.

Europavei.
Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for elever på 1.-10. trinn.
Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på 1.–10. trinn.
Europavei.
Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for elever på 1.-10. trinn.
Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på 1.–10. trinn.

Deler av Sinnerudveien går langs Kjeppestadveien. Denne er smal,
asfaltert vei med høy fart, ikke fortau. Tungtransport. Vurderes som særlig
farlig hele året for elever på 1.-10. trinn langs Kjeppestadveien.
Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på 1.–10. trinn.
Oppegårdveien fra Steinsleppen er smal, asfaltert og svingete, med lys,
uten fortau. Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for elever på 1. –
10. trinn fra Steinsleppen til gangvei ved Nordre Dals vei. Det tilbys
gratis skoleskyss hele året for elever på 1.–10. trinn.
Smal, asfaltert vei, ikke lys eller fortau. Vurderes som særlig trafikkfarlig
hele året for elever på 1. – 10. trinn.
Det tilbys gratis skoleskyss hele året for elever på 1.–10. trinn.
Ås kommune vurderer strekningen som særlig trafikkfarlig fra og med uke
44 t.o.m. uke 12 for elever på 1. – 7. trinn. Det tilbys gratis skoleskyss
til elever på 1.–7. trinn fra og med uke 44 t.o.m. uke 12. Foresatte må
søke på eget skjema i Ås kommune; se kommunens nettsider.

Søknadsskjema ligger på skolens nettside og på nettsidene til Ski kommune:
http://www.ski.kommune.no/Skoler
Alle søknader om skyss skal individuelt behandles i tråd med Opplæringsloven og
kommunale føringer. Listen ovenfor er retningsgivende.
Retningslinjene er utarbeidet av skoleadministrasjonen i Ski kommune i samarbeid med
Trygg Trafikk, Statens veivesen og gruppa ”Barn på Skolevei”, vedtatt i kommunestyret i
mars 2012, revidert og vedtatt i kommunestyret i juni 2012 og september 2013.
Kommunestyret i Ski kan endre retningslinjene.

