Information om kørsel til skole
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Kørsel til og
fra skole

vurderet som trafikfarlig for
klassetrinnet, kan også være
kørselsberettiget.

I denne pjece kan du finde
generel information om regler m.m. vedrørende kørsel
til og fra skole i Mariagerfjord Kommune.

Afstand
Mariagerfjord Kommune sørger for kørsel af elever på skoledage, hvis eleven går på distriktsskolen, og hvis afstanden er mere end

Hvem kan få kørsel?
Mariagerfjord Kommune administrerer folkeskoleelevers kørselsberettigelse efter Folkeskolelovens §26. Det indebærer, at der er visse forhold,
som skal være opfyldt for, at
folkeskoleelever er kørselsberettiget.

• 0.-3. klasse: 2,5 km
• 4.-6. klasse: 6,0 km
• 7.-9. klasse: 7,0 km
• 10. klasse: 9,0 km
Afstanden vurderes via googlemaps ad korteste vej eller
sti, der ikke er trafikfarlig.

Når det vurderes, om en elev
er kørselsberettiget, afgøres
det efter den afstand, der er
mellem skolen og barnet folkeregisteradresse efter de i Folkeskoleloven fastsatte afstandskriterier. Afstandene er
bestemt efter elevens klassetrin. Elever, der kun kan komme i skole via en vej, der er

Trafikfarlig vej
Der er enkelte skoleveje, som
er erklæret trafikfarlige. Elever
bosiddende på disse vil blive
tilbudt transport, hvis de går
på distriktsskolen.
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Se oversigt over trafikfarlige
veje samt udpegningsmetode
på www. mariagerfjord.dk.

stand og trafikfarlig vej er opfyldt.

Kørsel til specialskole eller
specialklasse

Hvad gives der kørsel til?

Hvis dit barn bliver bevilget
Du skal dog være opmærksom kørsel, vil du blive orienteret af
på, at veje, der er vurderet tra- skolen. Se praktisk information
fikfarlige for 0.-6. klasse, ikke i selvstændig informationspjenødvendigvis også er trafikfar- ce om kørsel til specialskole
lige for de ældre klassetrin.
eller specialklasse.

Under forudsætning af at
Bliver dit barn visiteret til spe- nævnte kriterier er opfyldt, gicialskole eller specialklasse af ves der kørsel fra barnets folMariagerfjord Kommune, vil dit keregisteradresse til distrikstbarn også være kørselsberetti- skolen eller specialskole/
get, såfremt kriterierne for af- specialklasse.
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Der er kørsel på skoledage, og
der tilbydes som udgangspunkt ikke kørsel til og fra
SFO.

Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen til dit
barn, skal du som forælder
selv sørge for at betale kørsel.

Det vil sige, at der eksempelvis ikke kan forventes kørsel til
SFO i skolernes ferie og på
helligdage - det gælder også
Grundlovsdag og lignende.

Der tilbydes ikke kørsel til/fra
friskole, privatskole eller efterskole, der henvises til den enkelte skole.
Hvornår får jeg besked om,
mit barn er kørselsberettiget?

Indenfor specialområdet kan
der i særlige tilfælde bevilges
kørsel til og fra SFO.

Distriktsskolen eller specialIndenfor almenområdet gives skolen kan omkring sommerfeder kørsel fra opsamlingsste- rien oplyse dig, om dit barn er
der nær barnets folkeregister- kørselsberettiget næste skoleadresse og til og fra distrikts- år. Se nærmere information på
skolen.
skolens hjemmeside i juniaugust. Hvis du ikke får beIndenfor specialområdet gives sked fra distriktsskolen om, at
der kørsel til og fra folkeregidit barn er kørselsberettiget,
steradressen/fælles opsambetyder dette, at du selv skal
lingssteder nær folkeregister- sørge for transport af dit barn
adressen og specialklassen og til og fra skole.
specialskolen. Børn- og Familiesekretariatet kan i særlige
Klagevejledning
tilfælde dispensere fra reglen
Hvis dit barn er vurderet som
om folkeregisteradressen.
ikke kørselsberettiget af
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distriktsskolen, og du mener,
at dit barn er kørselsberettiget,
har du mulighed for at sende
en skriftlig klage til Børn- og
Familiesekretariatet. I klagen
skal du beskrive, hvorfor du
mener, at dit barn er kørselsberettiget.

be et buskort på Nordjylland
Trafikselskabs hjemmeside.
Se yderligere information om
køb af buskort på www.nt.dk
eller kontakt NT-info på tlf. nr.
98 11 11 11.
Der betales en fast månedspris uanset antal skoledage.

Har du i øvrigt spørgsmål til en
Hvordan planlægges ruterafgørelse, skal du kontakte
ne?
distriktsskolen.
Hvis dit barn ikke er kørsels- Når kørslen til/fra skole planlægges i Mariagerfjord Komberettiget
mune, gøres dette altid med
Hvis dit barn ikke er kørselsudgangspunkt i at ruteoptimeberettiget, er det muligt at kø- re bedst muligt.
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Det indebærer, at eleverne
selv transporterer sig et stykke
vej ad ikke trafikfarlige veje til
fælles opsamlingssteder på
ruten. Det skønnes individuelt,
hvor langt eleven skal gå/cykle
til opsamlingsstedet på baggrund af bl.a. elevens klassetrin og alder. Det tilstræbes i
det individuelle skøn, at eleverne højst går/cykler halvdelen af afstandskriteriet fra klassetrinnet.

rute i distriktet. Der er planlagt
faste opsamlingssteder/
stoppesteder, hvor eleverne
skal fremmøde. Busruter, tider
og stoppesteder kan ses på
skolernes og NT's hjemmesider. Bussen venter ikke efter
det planlagte opsamlingstidspunkt. Det vil derfor være en
god idé at være ved opsamlingsstedet minimum
5 .minutter før det planlagte
opsamlingstidspunkt.

Ruterne planlægges som udgangspunkt én gang om året inden skolestarten i august i
samarbejde mellem NT, skolen og Børn- og Familiesekretariatet. Der kan undtagelsesvist ske ændringer i løbet af
skoleåret. Eventuelle ændringer i dit område kan læses på
skolens hjemmeside.

Hvis dit barn bliver syg i løbet af dagen
Bliver dit barn syg i løbet af
skoledagen eller af anden
grund skal tidligere hjem fra
skole, skal du selv sørge for at
hente dit barn.
Køre- og ventetid
Det tilstræbes, at køretiden for
eleverne ikke overstiger 1 time
pr. tur. Der kan dog være forbehold, som forlænger køretiden i begrænset omfang.

Busruter og stoppesteder
Der tilbydes fast afgang morgen og eftermiddag. Tiderne
afhænger af den enkelte bus-
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Det tilstræbes ligeledes, at
Vintervejr
eleverne ikke skal vente mere
end 1 time på bussen, når de Hvis en kørsel ikke gennemføres pga. dårligt vejr eller hvis
skal hjem fra skole.
undervisningen aflyses, kan
informationen findes på skolernes hjemmesider.
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dokumentation fra læge eller
sygehus til Børn- og Familiesekretariatet, som bekræfter
behovet for kørsel.

Kørsel ved midlertidig sygdom
Hvis dit barn eksempelvis
brækker benet eller på anden
vis er ude af stand til at komme i skole på egen hånd, kan
der bevilges kørsel til og fra
skole i sygeperioden. For at
der kan bevilges kørsel, skal
du sende dokumentation fra
læge eller sygehus, som bekræfter behovet for kørsel.

Sygekørsel gælder for folkeskoleelever samt unge, der
går på en ungdomsuddannelse i Mariagerfjord Kommune.
Sygekørsel tilbydes ikke elever, som går på friskole, privatskole eller efterskole. Der
henvises til den enkelte skole.

Ved midlertidig sygdom skal
der samtidig fremgå start og
slutdato for kørselsbehovet.
Dokumentationen sendes til
Børn- og Familiesekretariatet.
Kørslen vil tage udgangspunkt
i billigst mulige transportform,
og der vil så vidt muligt blive
planlagt samkørsel.
Kørsel ved handicap mm.
Der kan bevilges kørsel, hvis
dit barn har betydelig og varig
nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne. For at der kan
bevilges kørsel, skal du sende
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Børn og Familie
Fjordgade 5
9550 Mariager
Telefon: 97 11 30 00
www.mariagerfjord.dk
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