KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS I HEIM
Gjeldende fra 1.4.2020
Vedtatt av Kommunestyret 05.03.2020 – K-sak 21/20
Retningslinjene endres administrativt ved endringer i lovverk, retningslinjer for
grunnskoleskyssen i Trøndelag og ved utbygging av gang- og sykkelveger.
1. Formål
•
•

Gi mest mulig entydig informasjon om gjeldene regelverk
Bidra til enhetlig forvaltning av saker som omhandler skoleskyss

2. Rett til skoleskyss
2.1 Elever ved alle skoler har rett til gratis skoleskyss dersom avstand mellom hjem og skole er
mer enn 2 km for elever på 1.trinn, 4 km for elever 2.-10.trinn (opplæringsloven § 7-1). Som
skoleveg regnes både offentlig bil- gang- og sykkelveg samt privat veg som er åpen for allmenn
ferdsel. Stier og tråkk som er i allment bruk gjennom året, kan betraktes som skoleveg selv om de
ikke brøytes.
2.2. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til
veilengden (opplæringsloven § 7-1). Det forutsettes at elevene utsettes for en fare som er utenom
det vanlige. Den risiko eleven til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken, er derfor ikke
tilstrekkelig. Kommunen avgjør om en elev har rett til skoleskyss pga. særlig farlig eller vanskelig
skoleveg når avstand mellom heim og skole er under 4 km, eller under 2 km for 1.trinn.
Fylkeskommunen avgjør dette når avstand mellom heim og skole er over 4 km, eller over 2 km for
1.trinn.
Vurdering gjøres ut fra:
•
•

Objektive forhold: Knyttet til vegstandard, trafikale forhold, fartsgrense, klima og
topografi.
Subjektive forhold: Knyttet til den enkelte elev, f.eks. alder.

Kryssing av veger for å komme på riktig side for å gå på skolebussen regnes ikke som grunnlag for
sikringsskyss.
Gater/veier i boligområder regnes ikke som farlig skolevei selv om det ikke er fortau eller gang/sykkelvei og gatelys.
2.3 Innvilget skoleskyss på bakgrunn av særlig trafikkfarlig vei, kan organiseres slik at eleven kun
kjøres den strekningen som er definert som trafikkfarlig. Eleven vil da bli hentet på avtalt
oppsamlingssted og må gå siste stykke til/fra skolen. Akseptabel gangavstand til og fra nærmeste
oppsamlingssted for elever i Trøndelag er satt til:
•
•
•
•

1 km 1.trinn
1,5 km 2.-3.trinn
2 km 4.-7.trinn
3 km 8.-10.trinn

2.4 Skoleskyssen skal organiseres slik at elevene får en akseptabel reisetid. Med reisetid menes
sum av beregnet gangtid, reisetid og ventetid på holdeplass og skole. Skyssen planlegges med
tanke på å tilby de fleste elever en akseptabel reisetid. Akseptabel reisetid er ikke fastsatt, men vil

vurderes individuelt etter praktiserte normer. Normer for reisetid gjelder for skyss fra heimen til
nærskole. Ved delt bosted og skyss til annen skole enn nærskolen, samt skyss til privatskole må
det påregnes en mer komplisert reisekjede.
2.5 Elever som på grunn av funksjonshemming har behov for skyss, har rett til dette uavhengig av
avstanden mellom hjemmet og skolen (opplæringsloven § 7-3). Søknad vedlagt legeerklæring eller
annen relevant sakkyndig sendes elevens skole. Elever som har rett til skoleskyss pga. av varig
eller midlertidig funksjonshemming, skade eller sykdom, har også rett til skyss til/fra SFO eller
leksehjelp.
2.6 Ved behov for skyss inntil 8 uker pga. midlertidig skade eller sykdom, iverksettes transport på
bakgrunn av legeattest, uten enkeltvedtak. Uten dokumentasjon av delt bosted med forutsigbart
bomønster, tilbys midlertidig skadde elever skyss til/fra folkeregistrert adresse.
2.7 Skyss til og fra SFO eller leksehjelp er ikke skoleskyss. Elever med skyssrettigheter, som har
delplass i SFO, har krav på skoleskyss i forhold til den andelen de ikke er i SFO.
2.8 Elever som bor i to heimer kan ha rett til skoleskyss pga. avstand til begge foreldrenes
adresser. Ved søknad om skoleskyss skal elevens botid dokumenteres med samværsavtale eller
egenerklæring signert av begge foreldrene. Retten til skyss ved delt bosted forutsetter en planlagt
og regelmessig ordning, ikke enkeltbestående besøk utenfor avtalt eller rettslig fastsatt deling av
botiden.
2.9. Elever som har fått vedtak om skolegang på annen skole enn nærskolen får dekket
ekstrakostnader ved skoleskyss av Heim kommune.

3. Foreldreansvar
Foreldre/foresatte har ansvar for at egne barn forberedes og trenes på å klare egen skoleveg så
sikkert som mulig. Det kan bl.a. innebære at elever må følges til holdeplass for den tid som er
nødvendig for at de skal mestre skolevegen på egenhånd. Foreldre/foresatte har ansvar for at eleven
lærer bruk og ivaretakelse av sitt personlige busskort, og bruk av setebelte i bussen.
Foreldre/foresatte har også et ansvar for at eleven forberedes og trenes på bussbytte der det er
aktuelt. Det forutsettes at foresatte utstyrer elevene med nødvendige hjelpemidler, for eks.
refleksvest, hodelykt mm.

4. Vedtak om rett til skoleskyss
4.1. Alle søknader om skoleskyss skal sendes til elevens skole. Dette gjelder skoleskyss på bakgrunn
av avstand, sykdom, funksjonshemming eller særlig farlig skoleveg. Søknadsskjema fås ved den
enkelte skole, på kommunens hjemmeside og på Atbs hjemmeside. Vedtak om skoleskyss gjelder for
et skoleår.
4.2. Trøndelag fylkeskommune v/Atb fatter vedtak om gratis skoleskyss etter avstand, delt bosted og
funksjonshemming.
4.3. Heim kommune v/rektor på den enkelte skole fatter enkeltvedtak om gratis skoleskyss på grunn
av særlig farlig eller vanskelig skolevei.

5. Særlig trafikkfarlig og vanskelig skolevei i Heim
I Heim kan det søkes om gratis skyss, etter opplæringsloven § 7-1, ved følgende veier. Søknaden
vurderes individuelt for den enkelte elev.

SKOLE
Halsa barne – og ungdomsskole
(HABUS)

VEGSTREKNING

KOMMENTARER

Våglandsveien og E 39
HABUS

Våglandsveien er smal og
trafikkfarlig, ikke gang- og
sykkelvei, ikke veiskulder eller
belysning, – elevene må krysse
E 39.
Søknader for 1. - 4.trinn
innvilges for hele året.

Fylkesvei 680 og fylkesvei 6438
Åsta – Svanem skole
Fylkesvei 680 og fylkesvei 6438
Røstvold – Svanem skole
Svanem skole
Fylkesvei 680 og 6438
Svanem Nedre – Svanem skole

På alle strekningene er det ikke
gang- og sykkelvei, smal vei,
ikke veiskulder eller belysning.
Søknader for 1. -7.trinn
innvilges for hele året.

Fylkesvei 680 og fylkesvei 6428
Åflata – Svanem skole
Fylkesvei 6432
Merkesneset – Myraflata –
Gjevika - Sodin skole

Sodin skole

På strekningen er det ikke
gang- og sykkelvei, smal vei,
ikke veiskulder eller belysning.
Søknader for 1. -10.trinn
innvilges for hele året.

Fylkesvei 6430
Grøtnes og Skogrand
boligområder – Sodin skole

På strekningen er det ikke
gang- og sykkelvei, smal vei,
ikke veiskulder eller belysning.
Søknader for 1. -4.trinn
innvilges for hele året

RV680 Dalum-Sodin skole 1.-10.
trinn

Søknader for 1. -10.trinn
innvilges for hele året

Fylkesvei 6432
Bjørkan – Strandgjerdet –
Bunnpris – Sodin skole

På strekningen er det ikke
gang- og sykkelvei, smal vei,
ikke veiskulder eller belysning.
Søknader for 1. -10.trinn
innvilges for hele året.

Haugen boligfelt– Sodin skole

Meget utfordrende og
uoversiktlig trafikkbilde fra
Haugen til Sodin skole. Elever

Ven skole

Vinjeøra skole

Fylkesvei 6432
Forra – Ven skole
Fylkesvei 6432
Selnes – Ven skole
Fylkesvei 680 og E 39
Eide – Vinjeøra skole
E 39
Bjørkneset – Vinjeøra

på 1. trinn som ikke har rett til
gratis skyss gis sikringsskyss.
Søknader innvilges for hele
året.
På begge strekningene er det
ikke gang- og sykkelvei, smal
vei, ikke veiskulder eller
belysning.
Søknader for 1. -7.trinn
innvilges for hele året.
På begge strekningene er det
ikke gang- og sykkelvei, smal
vei, ikke veiskulder eller
belysning.
Søknader for 1. -7.trinn
innvilges for hele året.

