SKOLESKYSS I GRUNNSKOLEN 2021-2022
Til:

Alle grunnskoler i Innlandet fylke
Skoleadministrasjonen i kommunene

Dato:

10.08.2021

Et nytt skoleår er rett rundt hjørnet og mange elever i grunnskolen har behov for skoleskyss.
Skoleåret 2020-2021 har vært spesielt, og dette har også satt sitt preg på skoleskyssen.
Vi håper at kommende skoleåret vil bli mer normalt. Her kommer informasjon/status for
kommende skoleår.

Hvem får fri skoleskyss?
•
•
•

Avstand:
Elever som bor mer enn 2 km (1. trinn) og 4 km (2.-10. trinn) fra skolen.
Skolevegen måles etter korteste veg— fra inngangsdøren der eleven bor, til
inngangsdøren på skolen.
Innlandskart brukes for å måle avstand:
Innlandskart

Hvem kan søke om fri skoleskyss?

•

Sykdom/funksjonshemming:
Elever som trenger spesialskyss på grunn av varig eller midlertidig funksjonshemming/sykdom. Søknaden må dokumenteres.
Søknad om skoleskyss ved sykdom - funksjonshemming

•
•

Trafikkfarlig veg:
Elever med særlig farlig eller vanskelig skoleveg.
Vurderingsskjema - trafikkfarlig vei

•

•

Elever med delt bosted:
Elever som har to bosteder, og ønsker skyss til bopel 2 som ikke er Folkeregisteradressen, kan man søke om skyss til denne bopelen.
Søknad om skoleskyss ved delt bopel

•
•
•

Elever ved private skoler.
Elever som går på privatskole vil kun ha skyssrett innenfor bostedskommunen.
Kommunen fatter vedtak
Søknad om skoleskyss ved private skoler

•

Planlegging av skoleskyssen
Planleggingen av skoleskyssen gjøres i Skyssweb, som kommuner /skoler har
tilgang til. Kommunene er ansvarlige for å melde inn elever i Skyssweb. I Skyssweb ser
du hvordan skoleskyssen er planlagt for hver enkelt elev.
Blir det endringer, elever flytter, eller andre ting, er det viktig at dette registreres så
snart som mulig i Skyssweb.
Ta kontakt med oss hvis du har behov for opplæring i Skyssweb, så hjelper vi deg

Kontaktpersoner for skoleskyss:

Nedenfor følger en oversikt over kontaktpersoner for skoleskyss i de ulike kommunene:
•

Turid Kjøle Granseth; turid.kjole.granseth@innlandetfylke.no
Etnedal, Nord - Aurdal, Sør - Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre , Slidre, Nord - Fron,
Ringebu, Sør-Fron, Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk, Vågå

•

Gry H Westerhaug; gry.henriette.westerhaug@innlandetfylke.no
Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Løten, Trysil, Engerdal, Åmot,
Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os

•

Mona Hølen; mona.holen@innlandetfylke.no
Gausdal, Lillehammer, Øyer

•

Terje Flaten; terje.flaten@innlandetfylke.no
Gjøvik, Nordre-Land, Søndre-Land, Vestre Toten, Østre Toten,

•

Bjørn Erik Jesnes; bjorn.erik.jesnes@innlandetfylke.no
Nord- Odal, Sør-Odal, Ringsaker, Stange, Hamar

•

Skjalg Wigenstad; skjalg.wigenstad@innlandetfylke.no
Fagkoordinator for skoleskyss, forvaltning, vedtak og klagesaker.

Skysskort
•
•
•

•
•
•

Skysskort til nye elever blir sendt fra Innlandstrafikk til skolene før skolestart.
Skysskortene deles ut til elevene så fort som mulig.
Elever som hadde skysskort i fjor, og fortsatt har krav på skyss, skal benytte det
samme kortet. Kortet blir oppdatert på bussen.
Alle skal ha, og bruke skysskortet innen mandag 30. august. Etter den dato skal
midlertidig skysskort kun gis ut til elever med innvilget fri skoleskyss men som
ikke har mottatt eget skysskort.
Elever som har hatt skysskort på barneskolen benytter det samme skysskortet på
ungdomsskolen.
Ved mistet skysskort bestilles nytt via Skyssweb. Det kan ilegges et gebyr
kr. 150 for elever fra 8. trinn.
Er det elever som ikke har fått skysskort, eller elever som har fått skysskort som
ikke skal ha det, ta kontakt; post@innlandstrafikk.no

Klager på skoleskyss
Innlandstrafikk er ansvarlig for å organisere og tilrettelegge skyssen. Det er klageadgang på
skyssopplegget. Klagen sendes til Innlandstrafikk.
Dersom Innlandstrafikk opprettholder sitt skyssopplegg oversendes klagen til
Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse

En trygg sikker og trivelig skoleskyss
Vi er alle opptatt av en trygg, sikker og trivelig skoleskyss. I alle busser er det montert setebelter.
Vi oppfordrer til et bredt samarbeid mellom skole, transportør og Innlandstrafikk for å sikre at
setebeltene brukes.
I tillegg er det viktig med å følge de yngste elevene til bussene. Det gis anledning til at foreldre/
foresatt kan reise sammen med 1. klassingen på bussen uten å betale. Ordningen gjelder fram
til 30. august. Det forutsettes at det er ledig plass.
Det blir sendt ut refleksvester til alle 1. trinns elever i løpet av høsten 2021.

Informasjon
Har du behov for mer Informasjon om skoleskyss, regelverk, skysskort, rutetider med mer, så se
på våre nettsider eller ta kontakt med oss, så hjelper vi deg gjerne:
•
•
•

Innlandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole
Telefon: 02040
E-post: post@innlandstrafikk.no

Innlandstrafikk har oppdatert sin hjemmeside om skoleskyss. Vi håper siden er brukervennlig, og
lett å finne nødvendig informasjon. Gi oss gjerne tilbakemelding hvis det er noe savnes eller kan
gjøres bedre.

Lykke til med skolestart!

Vennlig hilsen
Skjalg Wigenstad
Fagkoordinator skoleskyss

