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Lov og bekendtgørelse
Denne retningslinje er udarbejdet i henhold til gældende regelsæt vedrørende befordring af
elever i folkeskolen mellem skole og hjem i henhold til:



Folkeskoleloven § 26.
Bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014.

Befordring ydes for elever på skoledage mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed efter
gældende afstandskriterier, dvs. for elever, der har længere skolevej end:
2,5 km. på
6 km. på
7 km. på
9 km. på

0. - 3. klassetrin,
4. - 6. klassetrin,
7. - 9. klassetrin, og
10. klassetrin.

Dette gælder også for elever, der af kommunen er henvist til anden skole end distriktsskolen.
Børn, der har kortere skolevej, har tillige krav på befordring, hvis hensynet til børnenes
sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Hvordan foregår befordringen?
Kommunalbestyrelsen opfylder sin forpligtigelse ved udstedelse af buskort eller lignende.
Der kan etableres kørsel med vognmand for befordringsberettigede, der ikke formår at benytte
offentlige transportmidler, eller hvor offentlige transportmidler ikke er etableret.
Buskort (rejsekort)
Alle befordringsberettigede elever, der har længere skolevej end de i § 26 nævnte afstande,
samt elever som skal færdes ad veje som er erklæret for trafikfarlige skoleveje kan få
skolebuskort (rejsekort).
Skolerne bestiller og afmelder skolebuskort.
Bortkomne skolebuskort bestilles af skolen, og forældrene opkræves 50 kr.
Ved flytning, der medfører tab af befordringsrettighed, returneres buskortet til skolen.
Vognmand
Befordringsberettigede elever, der har længere afstand til busstoppested end halvdelen af de i
§ 26 nævnte afstande, kan få tilbud om kørsel med vognmand (f.eks. skal en elev i 4. klasse
have mere end 3 km. til et stoppested).
Elever i specialskoler eller skoler med inklusionscentre, hvor skolen i samråd med Fagcenter
Børn, Læring og Uddannelse vurderer, at eleven ikke er i stand til at befordre sig selv - f.eks.
med offentlig bus, kan få bevilget kørsel med vognmand.
Elever, der har trafikfarlig skolevej, og som har bopæl, hvor der ikke er busforbindelse kan
også bevilges kørsel med vognmand.
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Gratis skolebuskort
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ordning med gratis buskort til elever, der vælger en af
de fem små landskoler (med det laveste elevtal):






Buerup Skole
Løve-Ørslev Skole.
Rørby Skole
Tømmerup Skole
Raklev Skole*

Ordningen omfatter elever, der er bosiddende i kommunen og er bosat udenfor de nævntes
skolers skoledistrikt, men som ønsker at vælge en af de fem skoler.
Ordningen er gældende for elever, der indskrives eller er indskrevet, og som opfylder
folkeskolelovens afstandskriterier.
Elever, der tildeles gratis skolebuskort, bibeholder denne ret i hele skoleforløbet på den
pågældende skole.
*) Opdatering 02.10.19:
Børn og Familieudvalget har besluttet, at ordningen udvides sådan at den nu gælder de fem
(tidligere fire) mindste skoler i kommunen, og Raklev Skole er nu også en del af ordningen.

Hvortil sker befordringen?
Befordringen sker til/fra folkeregisteradressen.
Befordring sker alene til hjem beliggende i skoledistriktet. I tilfælde af visitation til anden
skole, f.eks. specialskole eller skole med inklusionscenter, anses den som distriktsskolen.
Ved delt forældremyndighed, hvor begge forældre bor i skoledistriktet, vælger forældrene den
af de to adresser der anses som hjemmet, og hvortil befordringen skal ske. Der kan således
ikke ske skiftende befordring mellem de to forældremyndighedsadresser.

Sygekørsel
Hvis en elev på grund af sygdom eller handicap (invaliditet) kun er i stand til at følge den
almindelige undervisning, hvis eleven befordres til og fra skole, så kan der bevilges sygekørsel.
Skolen sender skema "kørsel på grund af sygdom" til Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse,
som sørger for at bestille kørsel.

Farlig skolevej
Kommunalbestyrelsen har vurderet og fået lavet kort over de veje, der anses for trafikfarlige
for elever. De farlige skoleveje er delt op for elever i 0.- 3. klasse, 4.- 6. klasse og 7.- 10.
klasse. Kortene ligger på kommunens hjemmeside.
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Befordring med vognmand
Elever kan bevilges kørsel på skoledage.
Elever visiteret til specialundervisning på anden skole end distriktsskolen, kan også visiteres til
kørsel på ikke-skoledage, dog med forbehold for ændret køreplan. Der vil på ikke-skoledage
være én morgenkørsel til sædvanlig skolestart, og én eftermiddagskørsel.
Kørslen søges tilrettelagt ud fra en rationel befordringsmæssig tilgang, det vil sige typisk som
rutekørsler.
Kørsel for de enkelte elever anses som udgangspunkt, at være af midlertidig karakter i kortere
eller længere tid, idet såvel skoler som forældre har et ansvar for at lære eleven at benytte
offentlige transportmidler.
Eleverne skal være klar på afhentningstidspunkterne for at undgå forsinkelser eller gener for
de øvrige kørselsberettigede.
Såfremt eleven ikke er klar på kørselstidspunktet, sørger forældrene for barnets befordring
den pågældende dag.
Der findes ikke regler for befordringstidens længde. Befordringstiden afhænger af de konkrete
lokale forhold.
Ventetiden må normalt ikke overstige en time før og en time efter skoletid. I det omfang
befordringsordningen medfører ventetid, har skolen pligt til at føre fornødent tilsyn med
eleverne.
Hvem kører med?
Kun elever, der er bevilget kørsel med vognmand, må køre med.
Faste ruter
Kørslerne søges så vidt muligt arrangeret som faste ruter, hvor eleverne er placeret i bilerne
ud fra adresser, for at optimere kørslerne.
Om morgenen vil kørslerne søges planlagt i forhold til skolestart.
Om eftermiddagen vil kørslerne søges planlagt enten i forhold til skoledagens ophør eller i
særlige tilfælde i forhold til SFO'ens ophør.
Særlige hensyn
Hvis et barn skal befordres alene (solo-kørsel), skal der foreligge konkret bevilling. Det skal
sikres, at en sådan bevilling gives for en afgrænset periode.
I tilfælde, hvor sygdomme eller lidelser gør, at der skal tages særlige hensyn i forbindelse med
kørsler, skal der foreligge lægeattest.
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Sygdom
Hvis en elev bliver syg i skoletiden, kontakter skolen forældrene, som selv sørger for
afhentning og hjembefordring. Det gælder også for elever, der er omfattet af kørsel med
vognmand.
Afmelding af kørsel
I tilfælde af akut sygdom skal afmelding ske hurtigst muligt, dog senest 1 time før afhentning.
Afmelding sker på telefon i henhold til aftalen om befordring, som gives til eleven typisk ved
skoleårets start.

Befordring ved frit skolevalg på specialskoleområdet
Når en elev ved tilflytning til Kalundborg Kommune, fortsætter på sin nuværende specialskole
efter forældrenes eget ønske jf. det frie skolevalg, kan der ved ansøgning bevilges
befordringsgodtgørelse, som svarer til befordring fra bopælsadressen til distriktsskolen eller
den skole, eleven ville være visiteret til af Kalundborg Kommune.
Taksten beregnes efter statens laveste takst, og ud fra det antal km. den eksisterende
kørselsrute ville blive forlænget med. Der afregnes kvartalsvis bagud, i 200 skoledage pr. år.

Klagemulighed
Spørgsmål i forbindelse med befordring af elever kan rettes til Fagcenter Børn, Læring og
Uddannelse.
Tvivlstilfælde om befordring af elever afgøres af Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.
Klage over afgørelser om befordring af elever kan ikke indbringes for højere administrativ
myndighed.
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