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FORSIDE 
 
Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 01.08.2015.   
 
Lovgivning: Folkeskoleloven § 26 og Bekendtgørelse nr. 688 af 20.06.2014 
 
Kommunale busruter: 
Kørselskontoret planlægger de kommunale skolebusruter i samarbejde med skolerne. 
 
Kriterier for oprettelse af rute:  
I områder hvor de kollektive busruter ikke kan benyttes, etableres kommunale skolebusruter alene af hensyn 
til elever, der er berettiget til gratis befordring.   
 
Ruterne tilrettelægges for et skoleår ad gangen efter nedenstående retningslinjer: 

1. befordring sker til/fra stoppested tættest muligt på elevens bopæl. 
2. afstanden imellem bussens stoppested og elevens bopæl bør ikke overskride halvdelen af afstanden, 

der berettiger til befordring. 
3. befordringstiden imellem skole og stoppested bør ikke overskride 75 min. hver vej. 

 
Antal ruter pr. dag:  
1 morgen kørsel – 2 hjemkørsler 
 
Særlig godkendt kørsel  
 
Såfremt eleven ikke kan befordres med bus efter de regler, der gælder for elever, der går i distriktsskolen, skal 
der foreligge en skriftlig vurdering fra skolelederen. 
 
Nyvisitering  Det er visitationsudvalget/skolelederen, der træffer beslutning om, hvordan 

elevens befordringsbehov bedst tilgodeses (skolebuskort – egenbefordring – 
skoletaxa) 

   
Revisitering  Det er skolelederen (TCBU) der træffer beslutning om, hvordan elevens 

befordringsbehov bedst tilgodeses (skolebuskort – egen befordring – skoletaxa) 
Kørselsbehovet vurderes mindst 1. gang årligt 

 
Visitationsafgørelsen sendes til Kørselskontoret, der herefter tilrettelægger det konkrete kørselstilbud i dialog 
med skole og forældre. 
 
Befordring til/fra SFO/fritidstilbud 
Elever, der er henvist/godkendt af skoleleder til undervisning på anden skole end distriktsskolen, kan få gratis 
befordring til/fra SFO/fritidstilbud på institutionens åbningsdage, såfremt afstanden mellem SFO/fritidstilbud 
og hjemmet er længere end 6 km. 
 
Offentlige busruter/Sydtrafiks busruter 
Ruterne under Sydtrafik kan ses på deres hjemmeside: www.sydtrafik.dk  

http://www.sydtrafik.dk/
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Regler og principper for befordring af skoleelever pr. 01.08.2015 
 
Lovgivning: Folkeskolens § 26 og Bekendtgørelse nr. 688 af 20.06.2014 
 
Generelle regler for elever der går på distriktsskolen: 
 
Afstandskriterier  
Kommunen sørger for befordring, imellem distriktsskolen og hjem eller hjemmets nærhed, af elever der har 
længere skolevej end: 

1.  0. til 3. klasse over 2,5 km 
2.  4. til 6. klasse over 6,0 km 
3.  7. til 9. klasse over 7,0 km 
4. 10. klasse over 9,0 km 

 
Trafikfarlig skolevej 
Kommunen sørger for befordring af elever, der har kortere skolevej, hvis skolevejen udgør en særlig risiko for 
skoleelever. Kommunen beslutter om et stykke vej er trafikfarlig som skolevej efter indhentet udtalelse fra 
Vejmyndigheden og politiet. 
Hvis et stykke af skolevejen udgør en særlig risiko for skolebørn, vil kommunen, som pkt. 1, se på, om der 
findes en alternativ skolevej eller, som pkt. 2, sørge for befordring til og fra skole. 
 
Skolevejen 
Ved opmåling af skolevejen medregnes normalt kun afstanden ad nærmeste offentlig tilgængelig vej eller sti, 
som eleverne kan færdes på til fods, på cykel eller knallert hele året imellem hjemmet (udkørsel eller udgang) 
og den nærmeste indgang til skolens område. 
 
Adresse 

1. Bor begge forældre i skoledistriktet, kan de vælge til hvilket af de to hjem, befordring skal ske. 
2. Bor kun den ene forældre i skoledistriktet gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem. 

Befordring til hjemmet uden for skoledistriktet er Vejle Kommune uvedkommende. 
Afstandskriteriet skal være opfyldt til den valgte adresse, eller vejstrækningen er vurderet som værende 
trafikfarlig. 
 
Afstand til busstoppested 
Befordring sker til/fra stoppested tættest muligt på elevens bopæl i skoledistriktet. 
Afstanden imellem stoppested og elevens bopæl bør ikke overstige halvdelen af afstanden, der berettiger til 
befordring. 
Eks.:   fra 0. til 3. klasse bør afstanden til busstoppested ikke overstige 1,25 km 
 
Køretid 
Køretiden imellem skole og stoppested bør ikke overstige 75 min. hver vej, indenfor kommunegrænsen. 
 
Ventetid på skolen 
Ventetiden for eleven bør ikke overstige 60 min. før og 60 min. efter skoletid. 
 
Bussens ventetid 
Bussen skal ikke vente på eleven. 
 
Befordring til anden skole end distriktsskolen 
Elever kan få befordring til anden folkeskole, hvis betingelserne for befordring til både distriktsskolen og den 
anden skole er opfyldt og eksisterende kollektiv rute kan benyttes.  
Dog må udgiften til anden skole ikke overstige buskortets pris til distriktsskolen. 
En eventuel merudgift vil blive pålagt elevens forældre.  
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Egen befordring 
Såfremt kommunen ikke kan opfylde sin befordringsforpligtelse ved at give eleven buskort til offentlig 
bus/kommunal skolebus, kan der aftales egen befordring med forældre.  
Taksten til egen befordring er den til en hver tid gældende lave takst. 
 
Befordring til SFO/fritidstilbud 
Kommunen sørger ikke for befordring til/fra SFO/fritidstilbud.  
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Befordring af elever der er visiteret til specialtilbud: 
Såfremt eleven er visiteret til andet skoletilbud end distriktsskolen, træder det andet skoletilbud i 
distriktsskolens sted og eleven er dermed berettiget til befordring efter de samme vilkår, som elever der går i 
deres distriktsskole. - Se de generelle regler for elever der går på distriktsskolen. 
 
Herudover gælder følgende retningslinjer: 
 
Særlig godkendt kørsel  
Såfremt eleven ikke kan befordres med bus efter de regler der gælder for elever, der går i distriktsskolen, skal 
der foreligge en skriftlig vurdering fra skolelederen. 
Kørselsbehovet vurderes mindst 1. gang årligt 
 
Nyvisitering  Det er visitationsudvalget/skolelederen, der træffer beslutning om, hvordan 

elevens befordringsbehov bedst tilgodeses (skolebuskort - egenbefordring - 
skoletaxa) 

   
Revisitering  Det er skolelederen (TCBU), der træffer beslutning om, hvordan elevens 

befordringsbehov bedst tilgodeses (skolebuskort - egen befordring - skoletaxa) 
 
Visitationsafgørelsen sendes til Kørselskontoret, der herefter tilrettelægger det konkrete kørselstilbud i dialog 
med skole og forældre. 
 
For elever, der er visiteret til Skovagerskolen, tilrettelægger Skovagerskolen kørslen i dialog med forældrene. 
 
Planlægning af ruter 
Ruterne tilrettelægges for et skoleår ad gangen både med hensyn til ruteføring og køretider. 
Ændringer af ruter i årets løb kan kun forekomme ved vedvarende ændringer for eleven eller ved til/afgang af 
elever på ruten. 
 
Køretid 
Køretiden for elever bør ikke overskride 75 min hver vej for elever bosiddende i Vejle Kommune og 90 min. 
hver vej for elever bosiddende udenfor Vejle Kommune eller ved skoletilbud udenfor Vejle Kommune  
 
Ventetid på skolen 
Ventetiden for eleven bør ikke overstige 60 min. før og 60 min. efter skoletid. 
 
Hjælpemidler med bussen  
Der må som udgangspunkt kun medbringes hjælpemidler, der er nødvendige for skolegangen. 
 
Befordring til/fra SFO/fritidstilbud 
Elever, der er visiteret til specialundervisning, kan få befordring til og fra SFO/fritidstilbud på institutionens 
åbningsdage, såfremt afstanden imellem SFO/fritidstilbud og hjemmet er længere end 6 km. 
 
Befordring til kommunalt godkendt aflastningssted 
Befordring kan efter særlig aftale ske til/fra kommunalt godkendt aflastningssted, hvis der er en eksisterende 
rute, det kan indpasses på. Elever der er anbragt uden for hjemmet, kan efter særlig aftale med 
sagsbehandler, befordres til/fra forældre.  
 
Adresse  

1. Bor begge forældre i Vejle Kommune, kan de vælge til hvilket af de to hjem, befordring skal ske. 
2. Bor kun den ene forældre i Vejle Kommune, gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette 

hjem. Befordring til hjemmet uden for Vejle Kommune er Vejle Kommune uvedkommende. 
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Fortsat skolegang efter ophør af visiteret tilbud 
Elever, der efter ophør af visiteret tilbud på anden skole end distriktsskolen, vælger at fortsætte sin skolegang 
på samme skole, har ret til befordring til/fra denne skole, efter samme vilkår som elever der går på deres 
distriktsskole. - Se de generelle regler for elever der går på distriktsskolen. 
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Befordring af tosprogede elever til anden skole end distriktsskolen: 
Såfremt eleven er visiteret til andet skoletilbud end distriktsskolen, træder det andet skoletilbud i 
distriktsskolens sted og eleven er dermed berettiget til befordring efter de samme kriterier som elever, der 
går på deres distriktsskole.  
Se de generelle regler for elever der går på distriktsskolen 
 
Herudover gælder følgende retningslinjer: 
 
Særlig godkendt kørsel 
Såfremt eleven ikke kan befordres med bus efter de regler, der gælder for elever, der går i distriktsskolen, skal 
der foreligge en skriftlig vurdering herom fra skolelederen, der sendes til kørselskontoret. 
 
Planlægning af ruter 
Ruterne tilrettelægges for èt skoleår ad gangen både med hensyn til ruteføring og køretider. 
Ændringer af ruter i årets løb kan kun forekomme ved vedvarende ændringer for eleven eller ved til-/afgang 
af elever på ruten. 
 
Køretid 
Køretiden imellem skole og stoppested bør ikke overstige 75 min. hver vej, indenfor kommunegrænsen. 
 
Befordring til/fra SFO/fritidstilbud 
Elever, der er henvist/godkendt af skoleleder til undervisning på anden skole end distriktsskolen, kan få gratis 
befordring til/fra SFO/fritidstilbud på institutionens åbningsdage, såfremt afstanden mellem SFO/fritidstilbud 
og hjemmet er længere end 6 km. 
 
Fortsat skolegang efter ophør af visiteret tilbud 
Elever, der efter ophør af visiteret tilbud på anden skole end distriktsskolen, vælger at fortsætte sin skolegang 
på samme skole, har ret til befordring til/fra denne skole, efter samme vilkår som elever der går på deres 
distriktsskole.  
Se de generelle regler for elever der går på distriktsskolen. 
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Befordring af elever på grund af sygdom o.l. 
 
Lovgivning: 
Folkeskolen § 26 og Bekendtgørelse nr. 688 af 20.06.2014 
Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. – nr. 530 af 21.05.2013.  
 
Vejle Kommune tilrettelægger gratis befordring for skoleelever og uddannelsessøgende, der midlertidigt ikke 
er i stand til - ved egen hjælp - at komme til/fra skole eller uddannelsessted på grund af sygdom/invaliditet. 
 
 
Følgende skoler og uddannelsessteder er omfattet af ordningen: 
 
Kommunale folkeskoler 
 
SU- berettigede ungdomsuddannelser f.eks.:  
Gymnasium 
HF – HHX – HTX 
Indgangsåret til social- og sundhedsuddannelsen 
Ingeniøruddannelsens adgangskursus 
Erhvervsuddannelse 
Erhvervsgrunduddannelse m.v. 
Almen voksenuddannelse -AVU-loven) 
Studenterkursus og VUV (min. 23 timer pr. uge) 
Landmandsuddannelsen 
Fodterapeuter 
Produktionsskole 
 
 
Skolen og uddannelsesstedet fremsender anmodning om kørsel samt lægelig dokumentation til 
kørselskontoret, som herefter vurderer, om der er grundlag for sygekørsel, og hvilken transportform der kan 
bevilges.  
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Bestilling/køb af buskort 
 
Bestilling af skolekort – Sydtrafiks busruter 
Sydtrafiks busruter: se hjemmeside www.sydtrafik.dk 
Elever der har ret til befordring til/fra skole skal aflevere ansøgningsskema på skolen senest den dato skolen 
har meldt ud. 
Ansøgningsskema skal hentes på Vejle Kommunes hjemmeside. 
 
Buskortet vil blive udleveret på skolen den 1. dag efter sommerferien.  
De elever, som har bestilt skolekort, kan tage bussen den 1. dag om morgenen uden beregning.  
Har eleven ikke fået bestilt skolekort rettidigt og skolekortet er forsinket, påhviler det eleven selv at sørge for 
transporten/betaling for bustransport, indtil skolekortet udleveres på skolen. 
 
Erstatningskort 
Mister en elev sit skolekort, skal eleven bestille et erstatningskort på skolens kontor. 
Udgiften til erstatningskort vil blive pålagt elevens forældre. 
 
Fraflytning o.l.                                                              
Flytter en elev fra kommunen eller til anden skole skal skolekortet afleveres på skolens kontor. Skolekortet 
sendes til Sydtrafik for refusion. 
 
Køb af buskort 
Elever som ikke er berettiget til gratis befordring, kan bestille buskort direkte hos Sydtrafik, 
www.sydtrafik.dk eller på tlf. nr. 7660 8659. 
 
Kommunale ruter 
 
Bestilling af buskort – kommunale ruter 
Der oprettes kommunale skolebusruter ved de skoler, hvor kørselsberettigede elever ikke kan gøre brug af 
Sydtrafik`s busruter. 
Ansøgningsskema til buskort til kommunale ruter skal hentes på Vejle Kommunes hjemmeside og afleveres på 
skolen kontor. 
Buskortet vil blive udleveret den 1. skoledag efter sommerferien. Eleven kan tage med bussen om morgenen 
den 1. skoledag efter sommerferien uden beregning. 
 
Køb af buskort/periodekort til kommunal rute 
 
Elever der ikke er berettiget til gratis befordring kan købe periodekort ved henvendelse til skolen. 
Det forudsættes dog, at der findes en eksisterende rute, med ledige pladser, som kan benyttes. 
Der tages ligeledes forbehold for eventuelle ændringer i løbet af skoleåret. 
 

http://www.sydtrafik.dk/
http://www.sydtrafik.dk/

