
SKOLESKYSS
ELEVER I GRUNNSKOLEN



Lovverk og retningslinjer

• Opplæringslova

• Rundskriv Udir-2-2019 og andre 
regelverkstolkninger fra Udir

• Trafikksikkerhetsplan for Gausdal 
kommune



Rett til gratis skyss

• Lang skoleveg

• Særlig farlig eller vanskelig skoleveg

• Funksjonshemning

• Midlertidig skade eller sykdom

• Båttransport



Lang skoleveg

• 1. trinn: mer enn 2 km

• 2. – 10. trinn: mer enn 4 km

– Skolevegen måles fra inngangsdør til 
inngangsdør

–Korteste farbar veg, offentlig og privat
–Kreves at eleven går en rimelig distanse til 

holdeplass/oppsamlingsplass (hovedregel)
– Fylkeskommunen ansvar og kostnad deles 

på fylkeskommune og kommune



Særlig farlig eller vanskelig 
skoleveg

• Å ferdes i trafikken er farlig
• For å ha rett til gratis skoleskyss må det foreligge en 

«særskilt risiko»
• Individuell vurdering:

- m.a. alder, utvikling, syn, hørsel
- m.a. fartsgrense, trafikkmengde, generell sikt, bredde, 
vegkryss, tilrettelegging for fotgjengere, ulike forhold 
sommer og vinter, ulykkesstatestikk

• Vurderingen vil ha nær sammenheng med hensynet til 
barnets beste etter grunnloven og barnekonvensjonen

• Kommunen ansvar for vedtak og må ta hele kostnaden 
der det må settes inn drosje. Gjelder også ved lokale, 
kollektive bestemmelser.



Bestemmelser i lokal 
trafikksikkerhetsplan

Gjelder 2017-2021, sist oppdatert februar 2018. 

• Kan gi skyssrett når skolevegen er under 2/4 km 

• Aktuelle elever får automatisk fri skyss uten at de 
trenger å søke.

• Sikre likebehandling – ensrettet praksis

• Lette saksbehandlingen. 

• Elever gis fri skyss etter kriterier som alder, 
årsdøgntrafikk og fartsgrense

• Elever gis fri skyss etter visse vegstrekninger, grunnet 
trafikkforhold



Trafikkopplæring

• Implisitt i grunnskolens læreplan

• Jobbes jevnlig ved skolene med å gå og ferdes 
i trafikken

• Førsteklasse, besøk av lensmann og utdeling 
av lysvester

• Sykkelopplæring i fjerde klasse



Foreldrenes ansvar

Trygg trafikk
• Foreldrene hovedansvar for trafikkopplæringen for egne 

barn
• må gå aktuell veg sammen med barna og gjøre korrekte 

valg, lære barna hvordan de skal oppføre seg i trafikken

Håndbok for grunnskoleskyss i Oppland
• Foreldre ansvar for at egne barn forberedes og trenes på å 

klare egen skoleveg
• Kan innebære å følge barnet til/fra skole/holdeplass til de 

klarer det på egen hånd
• Når voksne følger barn for å lære de å reise med buss, 

reiser gratis i 3 uker etter skolestart



Funksjonshemning, eller midlertidig 
skade eller sykdom

Kan ha skyssrett
• eleven må ha en funksjonshemning, eller 

midlertidig skade eller sykdom
• funksjonshemningen, skaden eller 

sykdommen må gjøre at eleven har behov for 
skoleskyss

• Behovet for skyss er avgjørende i 
helhetsvurderingen av elevens rett

• Fylkeskommunen ansvar for vedtak. Kostnad 
deles på fylkeskommune og kommune.



Saksbehandling

• Enkeltvedtak med klagerett etter 
forvaltningsloven

• Vedtak fattes av kommunen eller 
fylkeskommunen

• Fylkesmannen klageinstans. 

• Vedtak fra fylkesmannen er endelig og kan 
ikke påklages.


