
 

Vurderingsskjema 

Søknad om skyss i forbindelse med særlig farlig  

eller vanskelig skolevei  
 

Elever som ikke faller inn under kriteriene for ordinær skoleskyss, kan likevel ha rett til skoleskyss, 
dersom skoleveien vurderes å være særlig farlig eller vanskelig.  

Foresatte må ta utgangspunkt i eget barn og sende en begrunnet søknad om fri skoleskyss til 
kommunen. Søknaden bør inneholde beskrivelse av de konkrete trafikkforholdene og en 
begrunnelse for hvorfor skoleveien er særlig farlig for deres barn ut fra alder, forutsetninger og 
eventuelle andre relevante forhold som nedsatt funksjonsevne eller sykdom. Det må beskrives 
konkret hvilke forhold som er særlig farlige eller vanskelige på den aktuelle veien. Innvilgelse eller 
avslag på skyss fattes som et individuelt vedtak, altså må det søkes for hvert barn med individuell 
begrunnelse. Innvilget skyss for ett barn gir derfor ikke automatisk rett til skyss for søsken. 

 

Informasjon om eleven: 

Elevens navn:  

Personnummer (11 siffer):  

Folkeregistrert adresse:  

Postnummer/sted:  

Bostedskommune:  

Klassetrinn:  

Kontaktperson (foresatte): Navn: 

 

Tlf: 

 Adresse: 

 E-post: 

 
 

Objektive forhold: 
Privat vei:  

Offentlig vei: 
 

Kommunalvei: 
  

Fylkesvei: 
  

Europavei: 
  

Avstand bopel - skole/holdeplass:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Veistandard: 
Trafikkmengde:  

Type trafikk:  

Hastighetsnivå:  

Veibredde:  

Topografi:  

Belysning:  

Vedlikehold, sommer og vinter:  

Dekke, asfalt/grus:  

Gang og sykkelvei:  

Andre forhold ved veien:  

 

 
Saksbehandler kan innhente opplysninger fra andre instanser om veiens standard, blant annet  
fra veieier og politiet. 
 

 

Subjektive forhold - barnet: 
Barnets modenhet i lys av alder:  

Barnets forutsetning til å gå til 
skole/holdeplass: 

 

Antatt gangtid til skole/holdeplass:  

Går barnet alene eller sammen 
med flere: 

 

Hva sier barnet selv til å gå til 
skolen/holdeplass: 

 

Andre forhold ved barnet:  

 
 

……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
Sted, dato og underskrift (foresatte) 

 

 
 
Hjemmelsgrunnlag: 

 
Iht. opplæringsloven § 7-1 har elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei rett til gratis 
skyss uten omsyn til veilengda. 

 
Er avstanden mellom bopel og skole under 2 km for 1. klassinger og 4 km for 2. - 10 klassinger  
er det kommunen som er 1. instans. Er avstanden over 2 km og 4 km er det fylkeskommunen 



 
som er 1. instans. Statsforvalteren er klageinstans. 

 
For at en sak skal være så godt opplyst som mulig, jf. forvaltningslovens regler, ønsker vi å          
innhente opplysninger i saken/klagen som omhandler både subjektive og objektive forhold. 

 

Vedtak om skoleskyss er et enkeltvedtak. 
 
Vi ber om at de punktene som fremkommer i skjemaet blir besvart. 

 
Gjelder saken elever som har trafikkfarlig vei til holdeplass, sendes skjema/ besvarelse til: 

 

AKT.no 
 
Skyssreglement for elever i grunnskolene i Agder 

https://agderfk.no/_f/p1/ia270d3f3-6c10-4e70-9d79-57467a3ddb32/reglement-for-skyss-av-elever-i-grunnskolen-i-agder.PDF

