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Serviceniveau for befordring af folkeskoleelever i Ringkøbing-Skjern
Kommune
‾

Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet serviceniveau for kollektiv trafik, herunder
befordring af folkeskoleelever.
Niveauet er udarbejdet ud fra ”Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen”.
Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring af kørselsberettigede elever. For at være
kørselsberettiget er der en række betingelser, der skal være opfyldt.
Eleven skal gå på distriktsskolen eller være henvist til en anden skole
 Elever i 0. – 3. kl. er kørselsberettiget, hvis skolevejen er 2,5 km eller der over
 Elever i 4. – 6. kl. er kørselsberettiget, hvis skolevejen er 6 km eller der over
 Elever i 7. – 9. kl. er kørselsberettiget, hvis skolevejen er 7 km eller der over
 Elever i 10. kl. er kørselsberettiget, hvis skolevejen er 9 km eller der over
Skolevejen er defineret ved den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods, på
cykel eller på knallert hele året. Sne på stier er ikke en hindring i forhold til skolevejen.
Offentlige veje og stier bliver ryddet for sne i prioriteret rækkefølge.
Ved opmåling af skolevejen medregnes afstanden fra hjemmets udkørsel til offentlig vej og den
nærmeste indgang til skolegården.
De elever, som er kørselsberettiget må have en egen befordring hen til opsamlingsstedet.
For elever i 0. – 3. kl. tilstræber vi, at eleven ikke må gå/cykle mere end 1,25 km
For elever i 4. – 6. kl. tilstræber vi, at eleven ikke må gå/cykle mere end 3 km
For elever i 7. – 9. kl. tilstræber vi, at eleven ikke må gå/cykle mere end 3,5 km
For elever i 10. kl. tilstræber vi, at eleven ikke må gå/cykle mere end 4,5 km
Elever kan også være kørselsberettiget, hvis de skal færdes på/ved en trafikfarlig vej.
Kompetencen til at afgøre, hvorvidt en elev kan få befordring i forhold til trafikfarlig vej,
herunder om der kan bevilges af- og påstigning på samme side som hjemmet, er tillagt
kommunalbestyrelsen. Kommunen skal afgøre spørgsmålet om hensynet til børnenes sikkerhed
gør befordring særligt påkrævet på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen,
elevens alder og udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. Kommunen afgør, når
det er relevant, spørgsmålet på grundlag af udtalelser om vejens farlighed fra politiet og
vejmyndighederne. Det vurderes ud fra et individuelt skøn, herunder om eleven cykler eller går,
i hvert enkelt tilfælde om eleven kan krydse vejen eller færdes langs med den.
Hvis den nærmeste vej er trafikfarlig, er der intet til hinder for, at kommunen kan anvise en
anden og længere vej, som ikke er trafikfarlig. Hvor tæt på hjemmet børnene har krav på at
blive befordret, beror derfor på en konkret vurdering af de faktiske forhold.

Åbningstider
Mandag
Tirsdag - fredag

10.00 – 17.00
10.00 – 13.30

Telefontider
Mandag
Tirsdag - fredag

10.00 – 17.00
10.00 – 13.30

Hjemmeside www.rksk.dk
Telefon 99 74 24 24

Forældre har selv et medansvar for at lære egne børn at færdes sikkert i trafikken, både på land
og i by.
Kommunen har ingen befordringsforpligtigelse af elever, der ud fra reglerne om frit skolevalg
har valgt en anden skole end distriktsskolen.
Ventetiden på skolen i forbindelse med befordring må normalt ikke overstige 60 min. før og 60
min. efter skoletid. I det omfang, at befordringsordningen medfører ventetid på skolen, har
skolen pligt til, at føre et fornødent tilsyn med eleverne i ventetiden, i det omfang tilsyn anses
for påkrævet. Tilsynet bliver vurderet ud fra de konkrete forhold på skolen, herunder elevens
alder, aktivitetens art, stedlige forhold og lokalernes indretning og udstyr. Den enkelte skole
foretager denne vurdering.
Der findes ingen regler for befordringstidens længde.
Kommunalbestyrelsen har ingen befordringsforpligtigelse af elever i friskoler, men vi tilstræber
at tilrettelægge ruterne, så friskoleelever også kan benytte kollektiv trafik
Ved sygebefordring af elever i en folkeskole (fx brækket arm/ben eller lign.) bestiller skolen
befordring til eleven, såfremt forældrene ikke selv har mulighed for at befordre barnet.
Busruterne ligger fast og kører efter køreplanen fra og med 1. skoledag og følger den
kommunale ferieplan.
Befordring til specielle arrangementer og til utraditionelle skoledage/uger etableres af den
enkelte skole selv.
Der kan hvis skolerne ønsker det, bestilles kørsel til undervisning i svømning og idræt udenfor
skolens område, hvis afstanden mellem skole og hal eller de trafikale forhold i området gør det
nødvendigt. Det beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold, om der kan etableres
kørsel. Vurderingen foretages i samarbejde mellem den konkrete skole og Dagtilbud og
Undervisning. Skolerne bestiller selv kørslen.
Kommunen udsteder buskort til alle folke-, fri- og efterskoleelever der har folkeregisteradresse i
Ringkøbing-Skjern Kommune. Buskortene har en gyldighedsperiode, der svarer til skoleåret.
Kortene udstedes som udgangspunkt én gang årligt og foregår ved, at skolerne indsamler
ansøgninger med vedhæftet vellignende billede i pasfoto størrelse.
Billedet skal gøres fast til ansøgningen med en ganske almindelig papirklips, og ikke tape af
enhver art eller hæfteklammer. Bag på billedet skal der være skrevet tydelig navn og cpr.nr.
Skolerne sender ansøgningerne klassevis og samlet ind til Borgerservice, så kortene kan være
klar til udlevering 1. skoledag efter sommerferien.
Der vil blive sendt mail ud til alle folke- og friskoler i god tid inden sommerferien med
oplysninger om fornyelse eller udstedelse af nyt buskort.
Efterskoler i Ringkøbing-Skjern kommune vil ligeledes få mail om ordningen. Elever på en
efterskole uden for Kommunen skal selv sørge for at rekvirere et buskort. På kommunens
hjemmeside findes ansøgningsskema og yderligere information.

