(dok:118776/14)
(sag: 14/10430)

Skolekørsel i Varde Kommune

Skolekørsel er fælles befordring af elever i folkeskolen mellem hjemmet eller afhentningssted nær
hjemmet og distriktsskolen/specialafdeling (tur/retur).
Skolekørsel sker som:

- offentlig transport med bus / tog i fast rute

- særlig skolebefordring med personkøretøj / bus i fast rute
- skoletaxa uden rute

- eller som en kombination af de 3 ovenstående.

Skolekørsel er en fælles befordring af den samlede elevgruppe, hvor de enkelte ruter og køretider
for den særlige skolebefordring tilrettelægges og ændres ud fra fælles behov hos de elever, som i
henhold til lovgivningen er berettiget til at benytte skolekørsel.
Således kan der opstå overordnede ændringer i bussernes ruter m.m. Der kan samtidig ske
ændringer for den enkelte elevs kørsel - oftest ved et nyt skoleårs begyndelse, men også løbende
ændringer i løbet af skoleåret kan opstå.
Den offentlige transport har faste køreplaner – ændringer i disse kan forekomme.

Forældrene har ikke pligt til at benytte den kommunale skolekørsel. Skolekørsel er gratis for
kørselsberettigede.
Hvilke elever er kørselsberettigede

Skolekørsel er et tilbud til de elever i folkeskolen, som har en lang skolevej og/eller en trafikfarlig
skolevej. Skolevejens længde og skolevejens trafikfarlighed vurderes efter elevens klassetrin. Det
kan således forekomme, at en elev med stigende alder ændrer status som kørselsberettiget til
ikke-kørselsberettiget.
Vurderingskriterierne er bestemte af Ministeriet for Børn og Undervisning. Bekendtgørelse af lov
om folkeskolen LBK 665 af 20.06.2014 § 26
Afstande mellem hjem og distriktsskole, som giver eleven ret til at benytte skolekørsel:


0.-3.klassetrin, afstand mellem hjem og distriktsskole er større end 2,5 km.
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4.-6.klassetrin, afstand mellem hjem og distriktsskole er større end 6,0 km.
7.-9.klassetrin, afstand mellem hjem og distriktsskole er større end 7,0 km.
10.klassetrin, afstand mellem hjem og distriktsskole er større end 9,0 km.

Elevens hjem er den adresse i skoledistriktet, hvor eleven har ophold. Skolekørsel sker til 1 adresse
i skoledistriktet. Har forældrene forskellig adresse, vælger forældrene 1 adresse i skoledistriktet.
Elever visiteret til specialklasse har mulighed for skolekørsel til begge forældreadresser inden for
Varde Kommune.
Ansøgning om at blive kørselsberettiget sker ved henvendelse til distriktsskolen.

Skolevejens trafikfarlighed vurderes i fællesskab af vejmyndighederne og politiet, der indgår
følgende kriterier i vurderingen i henhold til Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen
BEK 688 af 20.06.2014 § 3.



Fysiske forhold (vejbredde, oversigtsforhold mv.)
Trafikmængde (antal køretøjer af forskellig type)

Oversigt over trafikfarlige veje kan ses

http://1637va5.testserver.nu/files/cache/20140902150328c265e75e5e8948709cb8c1e790aa42b6/52256812_v1_Oversigt%20over%20trafikfarlige%20skoleveje%20i%20Varde%20Kommune.pdf

Der kan etableres skolekørsel, hvis en elev på grund af sygdom ikke kan befordre sig selv til skole.
Er der tale om midlertidig sygdom, skal forældrene henvende sig til kørselskontoret i Varde
Kommune tlf. 79947010.
Kørselsberettigede har udelukkende pladsreservation til en bestemt afgang:

- Om morgenen, den afgang, som ligger tættest afhentningsstedet/hjemmet.

- Om eftermiddagen, den afgang mod afleveringsstedet/hjemmet, som afgår umiddelbart efter
den samlede skoletid. Den samlede skoletid er undervisning + lektiehjælp. Elever, som har fravalgt
lektiehjælp må således påregne ventetid.
Ingen elev kan ud fra sine behov begunstiges til særlig kørsel, solokørsel eller andet, som
forudsætter etablering af særskilt befordring udover den fælles kørselsordning. (Bekendtgørelse
om befordring af elever i folkeskolen §8, stk 2)

Der kan etableres særlig skolekørsel i den fælles ordning, hvis en elev har særlige vanskeligheder.
Denne skolekørsel kan bestå i, at en ikke kørselsberettiget elev visiteres til at være
kørselsberettiget henholdsvis, at en elev visiteres til en særlig fælles kørselsordning i forhold til
køretøj, rute eller plads. Dette sker på baggrund af en PPR vurdering af elevens vanskeligheder.
Det er visitationsudvalget i Varde Kommune, som træffer afgørelse om særlig fælles skolekørsel
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Kombinationer af lukket skolekørsel og offentlig transport
Skolekørsel kan have følgende former:






Samlet kørsel fra afhentningssted til skolen (tur/retur) i særlig skolebefordring uden
omstigning
Samlet kørsel fra afhentningssted til skolen (tur/retur) i særlig skolebefordring med
omstigning til anden særlig skolebefordring
Samlet kørsel fra afhentningssted til skolen (tur/retur) i særlig skolebefordring med
omstigning til offentlig transport
Samlet kørsel til skolen med påstigning til offentlig transport uden omstigning
Samlet kørsel til skolen med påstigning til offentlig transport og omstigning til særlig
skolebefordring (tur/retur)

Afhentningsstedet kan være elevens adresse eller opsamlingssted i nærheden af adressen.
Afstanden mellem elevens adresse og afhentningsstedet/ankomststedet vurderes af
Kørselskontore i Varde Kommune på baggrund af elevens alder og forhold i øvrigt.
Ruterne (kørselsberettigede elever)

Skolekørsel er fælles befordring af alle kommunes kørselsberettigede elever, hvor de enkelte ruter
i den særlige skolebefordring løbende justeres og omlægges i forhold til den samlede
kørselsopgave i Varde Kommune.
Den del af skolekørslen, som sker ved offentlig transport følger rute- og køreplan som fastsat af
Sydtrafik.
Det betyder for den særlige skolebefordring:
- at afhentningsstedet kan ændres,

- at afgangs- og ankomsttider kan ændres,
- at køretøjstype kan ændres,

- at chaufførbemanding kan ændres og

- at sammenhængen til offentlige ruter kan ændres.

Ændringer for den enkelte elevs kørsel opstår – typisk ved nyt skoleår, men løbende ændringer i
løbet af skoleåret kan dog opstå.
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Varde Kommune er arealmæssigt Danmarks 5. største kommune, det er derfor en udfordring at
sikre alle kørselsberettigede den bedste befordring. Dette betyder samtidigt, at nogle
kørselsberettigede opsamles tættere på hjemmet end andre.

Bevægelse er et særligt indsatsområde i folkeskolen, mange elever vil kunne transportere sig selv
ved cykel og benytte det i Varde Kommune meget udbyggede net af cykelstier.

Forældrene har mulighed, at orientere sig i de enkelte ruteforløb i den særlige skolebefordring på
distriktsskolens hjemmeside.
Den særlige skolebefordring varetages af selskabet Sydjysk Befordring. Den offentlige transport
varetages af Sydtrafik.
Midlertidig tompladsordning for ikke-kørselsberettigede i den særlige skolebefordring

På nogle ruter i den særlige skolebefordring med personkøretøj eller bus er der undertiden
midlertidig tomme pladser. Disse kan som midlertidig ordning benyttes af de ikkekørselsberettigede elever. Antallet af tomme pladser kan variere fra dag til dag afhængigt af
ændring af rute og elevsammensætning blandt de kørselsberettigede.

Når en rute omlægges sker det ud fra de kørselsberettiges adresser. Dette betyder, at muligheden
for ikke-kørselsberettigede for at benytte den særlige skolebefordring uden særlig varsel kan
ophøre, ligesom ruten kan omlægges, så den ikke mere ligger tæt på ikke-kørselsberettigedes
adresse.
Den særlige skolebefordring medtager ikke flere elever end det enkelte køretøj er godkendt til.

Den midlertidige tompladsordning kan af en elev benyttes ved, at forældrene retter henvendelse
til distriktsskolen om tompladsordningen. Tompladsordningen kan ophøre til enhver tid - dette
sker ligeledes, hvis en rute ændres, så den ikke er relevant længere for den pågældende elev.
Tompladsordningen er derfor altid en midlertidig løsning.
Kørselsberettigede har altid fortrinsret.
Kørselstider og ventetider

For kørselsberettigede elever gælder følgende bestemmelser.

Ventetider i henhold til bestemmelser fra Ministeriet for Børn og Undervisning:


Morgen: Elevens samlede ventetid ved ankomst til skolen og undervisningens
påbegyndelse må ikke overstige 60 minutter
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Eftermiddag: Elevens samlede ventetid fra undervisningstidens ophør til påbegyndelse af
hjemtransport må ikke overstige 60 minutter. Undervisningstidens ophør er det tidspunkt,
hvor alle af skolen skemalagte aktiviteter(undervisning, lektiehjælp eller anden pædagogisk
aktivitet) dagligt er afsluttet.

Det tilstræbes i Varde Kommune, at ventetiden ikke overskrider 45 minutter.
Kørselstider for kørselsberettigede:

Kommunalbestyrelsen i Varde Kommune har besluttet, at kørselstiden for en kørselsberettiget
gennemsnitlig elev tilstræbes ikke planlagt at overstige 60 minutter på den enkelte tur.
Kørselstiden er den tid, der hengår fra, at den kørselsberettigede elev afgår med køretøjet til, at
eleven stiger ud ved ankomststedet/afhentningsstedet.

Der kan som følge af tilfældigt opståede elevrelaterede, trafikale, vejrmæssige eller andre forhold
optræde enkeltstående forsinkelser.
Der gælder ingen regler for ventetider og kørselstider for ikke-kørselsberettigede elever.

Lovgrundlaget for ventetider fremgår af Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen §5
Skolekort

Der udstedes skolekort til skolekørsel på følgende måde




Eleven retter henvendelse til distriktsskolen om udstedelse af skolekort til benyttelse af
skolekørsel med benyttelse af offentlig transport og afleverer foto.
Skolekortet udleveres 1. skoledag i det nye skoleår.
Eleven kan køre fra hjemmet til skolen 1. skoledag uden skolekort.

Skolekørsel og frit skolevalg

Elever har udelukkende mulighed for at være kørselsberettiget i forhold til distriktsskolen.
Forældre, som har benyttet sig af frit skolevalg, er derfor selv ansvarlige for at forestå den daglige
befordring mellem hjemmet og skolen (tur/retur)
Visitation til specialklasse eller anden skole end distriktsskolen

Elever, som er visiteret til specialklasse eller til anden skole end distriktsskolen af
visitationsudvalget i Varde Kommune, visiteres til befordring efter visitationsudvalgets beslutning.
Der benyttes grundlæggende samme typer befordring som for alle andre elever.

Det tilstræbes, at alle elever uanset individuelle forhold inkluderes i fælles befordring.
5

Forældrene kan orientere sig detaljeret om befordring for elever i specialklasse på
http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/koersel_for_specialklasser_0.pdf
Afbud



Elever i specialtilbuddene på Lykkesgårdskolen, Tistrup Skole, Næsbjerg Skole, Tippens
interne skole
Elever, som benytter skoletaxa uden rute

melder afbud til Sydjysk Befordring tlf. 70270520, hvis eleven ved f.eks. sygdom ikke møder i
skolen, der meldes afbud så tidligt som muligt
Kontakt

Har forældre spørgsmål til skolekørslen kan efterstående kontaktes i forhold til:


Den særlige skolebefordring:

Distriktsskolen/specialskolen: Udsendelse af skolekort, kørselsberettigelse, tompladsordning,
ruteforløb. Se også her skolens hjemmeside.
Sydjysk Befordring: tlf. 70270520: Spørgsmål vedrørende afhentningstider, hændelser under
transporten


Den offentlige transport:



Øvrige spørgsmål:

Sydtrafik: tlf.: 70104410. Spørgsmål vedrørende køreplan, evt. forsinkelser
Kørselskontoret i Varde Kommune tlf. 79947885

Se også her Varde Kommunes hjemmeside www.vardekommune.dk
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