
Sigdal Kommune

Informasjon om skoleskyss – rettigheter og søknadsprosedyrer 
m.m.

Rettigheter til skoleskyss:
Ordinær skoleskyss:
Elever i 2. – 10. klasse som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For 
elever i 1. klasse er skyssgrensen to kilometer. Retten til skyss gjelder til nærskole. Dersom 
eleven, etter søknad, innvilges skoleplass i en annen skolekrets enn til sin nærskole, faller 
retten til gratis skoleskyss bort. Når retten til skyss på hhv. 2 og 4 km er utløst, forventes det at
elevene går en rimelig distanse frem til en oppsamlingsplass/holdeplass. Skysstilbudet skal 
dekke størstedelen av totaldistansen.
Elever som har rett til skyss og som kan benytte seg av ordinær skolebuss, trenger ikke søke. 

Spesialskyss i forbindelse med funksjonshemning, sykdom eller tidsbegrenset skade                    
Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for 
skyss, har rett til det uavhengig av avstand mellom skole og hjem. Søknad vedlagt 
legeerklæring sendes elevenes skole.

Farlig skolevei:
Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uavhengig av 
veilengden (Opplæringslovens § 7-1 første ledd).
Sigdal kommune har utarbeidet retningslinjer for hvilke veistrekninger som karakteriseres 
som særlig farlige, for hvilken aldersgruppe og tidspunkt for året, og som dermed gir 
grunnlag for innvilgelse av gratis skyss. 

Skoleskyss ved delt omsorg
Dersom mor og far har delt omsorg kan eleven ha rett til skoleskyss til en eller begge 
foreldrene. Med begrepet delt omsorg, forutsettes det at barnet bor tilnærmet like mye hos 
begge foreldrene og at distansekravet er oppfylt. 
Det må dessuten være forutsigbarhet i hvor eleven bor, slik at det er mulig å planlegge en 
skyss, eksempelvis annenhver uke eller to uker av gangen hos hver av foreldrene. 
Elevenes hjem er den folkeregistrerte adressen. 

SFO.
Elever som er tilknyttet skolefritidsordningen, har ikke rett til gratis skyss. Unntaket gjelder 
for funksjonshemmede. Funksjonshemmede har rett til skyss til og fra SFO, dersom eleven går
på nærskole. Retten gjelder ikke i skoleferier.



Hovedregel for fri skoleskyss.
All skolekjøring skal i hovedsak skje med buss. Dersom det settes inn drosje som erstatning 
for buss, vil drosjen bli betraktet på lik linje med buss. Elever må som hovedregel selv ta seg 
frem til nærmeste holdeplass eller påstigningssted for buss eller drosje. 

Som akseptabel gangavstand regnes inntil: 
1. klasse: 1,0 km
2.-7. klasse: 1,5 km
8. – 10. klasse: 2,0 km

Målstrekningen er den korteste gangbare vei, dvs. gangavstand etter brøytet vei. ( inkl. gang-
og sykkelstier og tilsvarende ganglenker.

For at retten til skyss skal være til stede, må transporten med buss/drosje utgjøre størstedelen 
av strekningen. 

Søknad om skoleskyss
1. Skoleskyss for elever som kan benytte Nettbuss som skoleskyss.
Elever som har lengre enn 4 km (2 km i 1. klasse) og som kan benytte ordinær skolebuss, 
trenger ikke søke om dette. Skolen setter opp ei liste over elever som kan benytte skolebuss i 
henhold til regelverket.

2. Skoleskyss for elever som må benytte drosje evt. drosje sammen med Nettbuss på 
grunn av manglende busstilbud
Foresatte fyller ut ”Søknadsskjema om skyss”. Det er viktig at alle feltene i søknadsskjemaet 
jf. overskriftene i skjemaet blir fylt ut og at det er krysset av for grunnlaget det søkes om skyss
på, før skjemaet leveres/sendes til skolen.
NB! Dersom eleven må kjøre både buss og drosje, skal det krysses av i rubrikken mellom 
hjem og bussholdeplass, og det skal merkes av for at det mangler buss. Dersom eleven må 
kjøre med drosje, skal det krysses av for mellom hjem og skole, og det krysses av for at det 
mangler buss.

3. Skoleskyss for elever som må benytte drosje til skolen på grunn av nedsatt 
funksjonsevne.
Foresatte fyller ut ”Søknad om skyss”. Det er viktig at alle feltene i søknadsskjemaet jf. 
overskriftene i skjemaet blir fylt ut og at det er krysset av for grunnlaget det søkes om skyss 
på, før skjemaet leveres/sendes til skolen.
Vedlagt søknaden skal det følge med en utfylt legeattest/helseerklæring. Denne skal entydig 
beskrive behovet for skyss samt angi nødvendig skyssperiode. Dersom eleven ikke kan 
benytte kollektivtransport, må dette klart fremkomme. 
Dersom det er behov for midlertidig skyss, benyttes samme søknadsskjema.
Dersom det kan dokumenteres behov for at foresatte må stå for skoleskyssen selv, må det 
søkes spesielt om dette i eget skjema ”Søknad om godtgjørelse for skoleelev”. 



4. Skoleskyss ved delt omsorg, dvs. der eleven bor tilnærmet like mye hos begge foreldre.
Foresatte fyller ut «Søknadsskjema om skyss”. Det er viktig at alle feltene i søknadsskjemaet 
jf. overskriftene i skjemaet blir fylt ut og at det er krysset av rubrikken for delt omsorg, før 
skjemaet leveres/sendes til skolen. Dersom eleven må kjøre drosje på grunn av manglende 
kollektivtransport, må det krysses av i rubrikken mellom hjem og skole og i rubrikken for 
mangler buss. 
Vedlagt søknaden skal det følge med en bekreftelse på at foreldrene har delt omsorg, f.eks en 
kopi av samværsavtale. 

5. Skoleskyss for elever som ikke har rett til skoleskyss, men som søker skyss på grunn 
av farlig skolevei.
Foresatte som ønsker å søke om fri skyss på bakgrunn av farlig skolevei, fyller ut ”Søknad om 
skoleskyss på grunnlag av farlig skolevei”. I søknadsskjemaet skal foresatte begrunne 
søknaden. Det er ikke nok at det står farlig skolevei. 
Foresatte må også fylle ut skjema ”Registreringsskjema for kommunens elever” slik at dette er
klart, dersom søknaden om skyss på grunn av farlig skolevei innvilges.
Sigdal kommune har utarbeidet egne retningslinjer for strekninger som utløser rett til skyss i 
forbindelse med farlig skolevei. Disse åpner opp for at det kan søkes om skoleskyss i 
forbindelse med farlig skolevei for flere år om gangen. 
NB: Elever som allerede har fått innvilget skoleskyss i forbindelse med farlig skolevei for 
skoleåret 2015/2016 trenger ikke søke.

Klageadgang
Vedtak om skolekyss er enkeltvedtak jfr. forvaltningslovens § 2b. I følge forvaltningslovens § 
28 og Opplæringslovens § 15-2 kan enkeltvedtak påklages. Fristen for å klage er tre uker fra 
det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem til vedkommende part. I en evt. klage 
skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket og en begrunnelse for dette.

Klager på skysstilbud for elever som søker skoleskyss etter punkt 1 til 4
Klage på avgjørelser om rett til skoleskyss sendes elevens bostedsfylke, det vil si Buskerud 
fylkeskommune. Klager som ikke blir tatt til følge, avgjøres av Fylkesmannen.

Klage på skysstilbud for elever som søker skoleskyss etter punkt 5
Klagen på skysstilbud sendes Sigdal kommune ved skolesjefen. Klager som ikke blir tatt til 
følge oversendes og avgjøres av Fylkesmann i Buskerud.

Søknadsskjemaer og opplysninger om skoleskyss lastes ned fra www. sigdalsskolene.no
Vi minner om at søknadsfrist for skoleåret 2015/2016 er 10. april. Husk å datere søknaden 
og skrive under.  Søknaden sendes elevenes skole.

Skolekontoret i Sigdal, 06. mars 2015

Berit Kathrine Jokerud



Rådgiver for barnehage og skole


