Overskrift

Befordring af elever til og fra skole og specialtilbud
Fagsekretariatet Børn og Unge

Lovgrundlag

Lov om Folkeskolen § 26, samt Bekendtgørelse om befordring af elever
i folkeskolen, BEK nr. 25 af 10/01/1995.

Formål

Formålet med denne kvalitetsstandard
At beskrive Skanderborg Kommunens serviceniveau, så man
som borger kan se, hvilken service man kan forvente i forhold til
befordring af elever til skoler, specialklasser og specialskoler.
Formålet med ydelsen
At sørge for befordring af elever, der modtager undervisning i
henhold til folkeskoleloven, og som er omfattet at målgruppen
(se nedenfor).

Målgruppe for ydelsen

Målgruppen omfatter elever, som opfylder en række lovgivningsmæssige
kriterier.
Eleven skal gå på distriktsskolen eller efter visitation være henvist til en
anden skole. Der gælder følgende afstandskriterier:
Elever i 0.–3. kl. er kørselsberettiget, hvis skolevejen er 2,5 km
eller derover
Elever i 4.–10. kl. er kørselsberettiget, hvis skolevejen er 6 km
eller derover
Skolevejen er defineret ved den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan
færdes på til fods, på cykel eller på knallert hele året.
Herudover omfatter målgruppen elever, som har en kortere vej end de
ovennævnte afstandskriterier, men hvor hensynet til elevernes
sikkerhed i trafikken gør befordring særlig påkrævet. Det er kommunen,
som beslutter, hvorvidt en vej betragtes som trafiksikker efter indhentet
udtalelse fra de lokale vejmyndigheder og Politiet.
Afstandskriterierne omfatter ikke elever, der af helbredsmæssige
årsager og diagnostiske udfordringer, gør befordring særlig påkrævet.
Kommunen har ingen befordringsforpligtigelse over for elever, der ud
fra reglerne om frit skolevalg selv har valgt en anden skole end
distriktsskolen.
Kriterierne gælder også elever, der modtager specialtilbud i henhold til
folkeskolelovens § 20, stk. 2. Dertil kommer, at kommunen er forpligtet
til at befordre elever, der ellers ikke ville være i stand til at følge den
anviste specialundervisning. Denne beror på en konkret, individuel
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vurdering foretaget af PPR i Skanderborg Kommune.
Hvis en elev er kommet til skade eller rammes af sygdom, kan
kommunen tilrettelægge kørsel for den enkelte elev. Der vurderes i hvert
tilfælde, om eleven har behov for særskilt befordring. Befordringsbehovet
er ikke nødvendigvis den samlede rejsestrækning mellem bopæl og
skole, men kan også være tilslutningskørsel, hvor der er transport fra
bopæl til offentlige befordringsmidler. Ved ansøgning om sygetransport
indhenter kommunen udtalelse fra egen læge. Hvis eleven med
rimelighed kan benytte offentlige befordringsmidler, er kommunen ikke
forpligtiget til at yde særskilt transport.
Ydelsens indhold

Skanderborg kommunes skolebusruter kan benyttes af alle (åbne ruter),
men ruter og afgangstider er målrettet kommunens skoleelever.
Skolebusser kører udelukkende på skoledage. På skoledage køres der
om morgenen (i tidsrummet ca. kl. 6-9) og om eftermiddagen (i
tidsrummet ca. kl. 13-17). Konkrete ruter og afgangstider kan justeres
årligt i samarbejde med skoler, brugere og vognmænd.
Kørselsberettigede elever henvises til skolebusruter, hvor det er muligt
at benytte disse. Hvis kørselsbehovet ikke kan dækkes af åbne
skolebusruter, bevilges der som udgangspunkt skolebuskort til den
kollektive transport. Hvis befordringen ikke kan ske med skolebus eller
kollektiv trafik, kan forældrene tilbydes selv at transportere barnet med
kørselsgodtgørelse ud fra statens laveste kilometertakst. Hvis anden
kørsel ikke er mulig, bevilges taxakørsel.
Som udgangspunkt er kommunen ikke forpligtet til at sørge for befordring
af børn mellem SFO og hjemmet, med mindre det kan ske uden
etablering af særskilt befordring og dermed uden merudgifter for
kommunen.
Særligt vedr. taxakørsel
Befordring sker fra og til elevens hjem efter en fast plan. Der bevilges
kun befordring fra og til én adresse, og adressen for befordringen kan
således ikke skiftes f.eks. hver anden uge. Adresse for befordring er som
udgangspunkt elevens bopælsadresse.
Såfremt Skanderborg Kommune vurderer, at det er muligt og
hensigtsmæssigt at etablere centrale opsamlings-, omstignings- og
afleveringssteder for grupper af elever, iværksættes dette. Vurderingen
vil bl.a. tage udgangspunkt i elevens formåen, behov, udfordringer, alder,
samt transportomfangets samlede økonomi. Alternativt sker befordringen fra og til bopæl.
Befordringen om morgenen sker på faste tidspunkter ud fra en fast
ruteplan.
Befordring om eftermiddagen sker to til tre gange dagligt.
Som udgangspunkt vil kørselstiden maksimalt udgøre 60 minutter for den
enkelte elev ved kørsel inden for kommunegrænsen.
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Ventetiden på skolen må normalt ikke overstige 60 minutter før og 60
minutter efter skoletid. I det omfang, at befordringsordningen medfører
ventetid på skolen, har skolen pligt til at føre det fornødne tilsyn med
eleverne i ventetiden.
Ved afhentning såvel morgen som eftermiddag skal chaufføren
maksimalt afvente 5 minutter i tilfælde af, at barnet ikke er klar på det
aftalte tidspunkt. Derefter har chaufføren ret til at køre uden barnet.
Forældre har selv et medansvar for at lære egne børn at færdes sikkert
i trafikken, såvel på landet som i byen.
Visitations- og
Bevilling sker efter kriterierne i Bekendtgørelse om befordring af elever i
bevillingskompetence folkeskolen, BEK nr. 25 af 10/01/1995.
Skolebuskort udstedes af de enkelte skoler i Skanderborg Kommune.
Befordring til/fra specialtilbud bevilges i forbindelse med visitation/
revisitation i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) ud fra en
konkret og individuel vurdering af elevens behov. De pædagogiske
muligheder i relation til befordringsbehovet vil også indgå i vurderingen.
Ikrafttræden

Nærværende kvalitetsstandard træder i kraft pr. 01-01-2022.

Adresser og
kontaktmuligheder

Skanderborg Kommune
Fagsekretariatet Børn og Unge
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Telefonnr. 8794 7000
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