Kørsel til/fra specialskole eller
specialklasse
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komme til skole via en vej, der er
vurderet som trafikfarlig for klassetrinnet.

I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om
kørsel til og fra specialskole eller
specialklasse.

Afstand
Dit barn er kørselsberettiget, hvis der
er en afstand mellem skolen og barnets folkeregisteradresse på nedenfor nævnte afstand eller derover.

Denne pjece er til forældre, hvis barn
er visiteret til en specialskole eller
specialklasse og er bevilliget kørsel
til/fra skole.

Pjecen indeholder praktisk informati- • 0-3. klasse: 2,5 km
on og gode råd omkring dit barns
• 4-6. klasse: 6,0 km
kørsel til specialskole eller specialklasse. Generel information omkring
regler for skolebuskørsel mm. findes • 7-9. klasse: 7,0 km
i særskilt pjece.
• 10. klasse: 9,0 km

Hvem kan få kørsel til/fra
specialskole/-klasse

Afstanden vurderes via Googlemaps
ad korteste vej eller sti, der ikke er
Hvis dit barn visiteres til specialskole
trafikfarlig.
eller specialklasse af Mariagerfjord
Kommune, bliver der samtidig taget
Trafikfarlig vej
stilling til, om dit barn er kørselsbeDer er enkelte skoleveje, der er errettiget til skole.
klæret trafikfarlige. Elever bosiddende på disse vil blive tilbudt transport.
Hvis dit barn bliver visiteret til en
specialskole eller specialklasse, gælder de samme regler for kørselsberettigelse, som hvis dit barn havde
gået på distriktsskolen. Det indebærer, at når det vurderes, om en elev
er kørselsberettiget, vurderes det
efter den afstand, der er mellem skolen og barnets folkeregisteradresse.
Afstandene er bestemt efter elevens
klassetrin eller hvis eleven kun kan
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Kan man få kørsel til/fra
SFO, når eleven går i specialskole eller specialklasse?

Hvordan planlægges kørslen?
Kørsel til specialskole eller specialklasse kan både være i bus eller i
taxa.

Forældre skal som hovedregel selv
sørge for transport til og fra SFO.
Der er dog to undtagelser herfor.

Buskørslen planlægges som udgangspunkt én gang om året - på
• Hvis en elev har en væsentlig fysisk eller psykisk funktionsnedsættel- baggrund af elevernes folkeregisteradresse. Hvis dit barn skal med bus,
se og derfor har transportbehov og
kan du på skolen få oplyst, hvilken
udgifter til/fra SFO, som ligger ud
bus dit barn kan tage.
over de transportbehov og udgifter,
som der ville være, hvis barnet ikke
havde en funktionsnedsættelse, kan Taxakørsel planlægges og tilpasses
der søges støtte efter Servicelovens ved skolestart i august, men grundet
§ 41 til disse udgifter. Støtten kan for eksempelvis flytninger til og fra komeksempel bestå i dækning af ekstra- munen kan der ske en løbende tilpasning/ændring af køreplanen.
udgifter til egen kørsel eller taxakørsel. Støtten bevilges af Specialrådgivningen for børn og unge, og
kan søges enten ved direkte henvendelse hertil eller gennem skolen i
forbindelse med visitering til specialskole eller specialklasse.

Det indebærer, at du skal være opmærksom på, at afhentningstidspunktet i køreplanen samt ruten kan
ændre sig i løbet af året. Hvis det
bliver aktuelt med ændringer, vil du
få en ny køreplan fra skolen.

• Der kan i særlige tilfælde ydes befordring mellem hjem og SFO til elever, der er visiteret til andet skoletilbud end distriktsskolen, når befordringen ikke kan ydes efter anden
lovgivning og afstanden opfylder kriterierne for kørselsberettigelse til/fra
distriktsskolen. Denne befordring
søges hos Børn og Familiesekretariatet.

Hvis dit barn bliver kørt i taxa, planlægges ruten fra dit barns folkeregisteradresse til skolen og tilbage
igen.
Kørslen vil i det omfang, det er muligt, blive planlagt som samkørsel
med flere elever på ruten.
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Hvor bliver eleven kørt til og holdes tidsfristerne ikke i forbindelse
med ferie, kan der ikke garanteres
fra?
kørsel. I ferieperioder kan du ikke
Hvis dit barn kører med bus, bliver
det sat af ved folkeregisteradressens forvente, at det er samme chauffør,
da der laves samkørsel, hvor dette
nærmeste stoppested.
er muligt.

Hvis dit barn bliver kørt i taxa, bliver
barnet sat af ved folkeregisteradres- Hvad skal du være opmærksen eller dets nærhed og ved skolen. som på som forælder?
Barnet sættes af ved kantstenen, du Dit barn skal altid stå klar 5 minutter
skal derfor selv tage imod dit barn,
før det oplyste tidspunkt for afhenthvis det er nødvendigt.
ning i køreplanen.
I tilfælde af at forældrene ikke bor
sammen grundet eksempelvis skilsmisse vil der, som udgangspunkt,
kun tilbydes kørsel til og fra elevens
folkeregisteradresse. Børn og Familiesekretariatet kan i særlige tilfælde
dispensere fra reglen om folkeregisteradressen.

Du skal være opmærksom på, at
afhentningstidspunktet der står i køreplanen, kan blive ændret i løbet af
året. I tilfælde af at køreplanen ændres, vil du modtage en ny køreplan
fra skolen.
Du skal sørge for, at skolen har de
aktuelle kontaktdata til barnets nærmeste.

Hvornår kører taxaen?

Der planlægges en kørsel om morgenen og en om eftermiddagen, hvor Du skal huske at orientere omkring
dit barn kan blive kørt til og fra skole. ændringer.
Du kan se det præcise tidspunkt på
køreplanen, som udleveres af skolen.
Skoleferier
Alle kørsler bliver sat i pause i ferieperioder. Er dit barn bevilliget kørsel
til special-SFO i ferien og har behov
for taxakørsel, skal du kontakte skolen senest 3 uger inden ferien. Over4
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Permanente eller midlertidige ændringer til køreplanen

Hvis dit barn bliver syg i løbet af dagen

Hvis du har ændringer til køreplanen, skal du kontakte dit barns skole
i god tid og senest 5 hverdage inden
ændringen skal træde i kraft. Ændringerne skal være midlertidige eller
det kan være permanente ændringer, der skal gælde fremover, eksempelvis hvis I flytter eller lignende.

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. Husk også at
afmelde turen ved chaufføren.

Sygdom eller fravær akut
opstået under 5 dage

Kører du selv dit barn en
dag
Hvis du en dag vælger selv at køre
dit barn, skal du ringe afbud til taxaen (telefonnummeret står på køreplanen).

Er dit barn syg eller af anden grund
ikke skal i skole, skal du ringe afbud
til taxaen. Telefonnummeret står på Men hvis du har planlagt det i god tid
(minimum 5 dage før), skal du ringe
køreplanen. Du kan aftale med
vognmanden, at du ringer igen (i god afbud til skolen.
tid), når dit barn skal med igen.
Det indebærer, at alle permanente
Syg eller fravær i mere end 5 ændringer og aflysninger på 5 dage
og derover skal ske via skolen. Ved
dage
akutte aflysninger (under 5 dage)
Hvis du på forhånd ved, at dit barn
orienterer du vognmanden direkte.
vil være fraværende/syg eller skal
have ferie uden for normal skoleferie
i 5 dage eller mere, skal du kontakte Lejrskole, emneuge mm.
I forbindelse med emneuge, lejrskole
skolen enten på telefon eller mail.
mm., hvor alle elever skal med, sørger skolen for at orientere NT.
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Køretid og ventetid på skolen

I bilen
• Kørslen bliver så vidt muligt udført
af den samme chauffør hver dag
med mindre sygdom, ferie og lignende gør det nødvendigt at indsætte en
anden chauffør.

Det tilstræbes, at transporttiden ikke
overstiger 1 time pr. vej for børn,
som går i specialskole/klasse internt
i kommunen.

• Chaufføren har ansvaret for børnene i bilen og han/hun bestemmer
derfor i bilen - også eksempelvis
hvor dit barn skal sidde, men chaufføren skal så vidt muligt efterkomme
de behov, det enkelte barn måtte
have.

Det tilstræbes, at transporttiden ikke
overstiger 1½ time pr. vej for børn,
som går i specialskole/klasse udenfor kommunen. Men der kan være
tilfælde, hvor der fraviges fra dette
ud fra en helhedsbetragtning.

Det tilstræbes, at eleverne afleveres
• Chaufføren sørger for, at dit barn er på skolen umiddelbart før skolens
ordentligt spændt fast.
start, og afhentes så tæt på skoletidens afslutning som muligt.
• Chaufføren sørger for, at du bliver
informeret, hvis der er væsentlige
Vintervejr
forsinkelser eksempelvis grundet
Hvis en kørsel ikke kan gennemføres
vintervejr.
pga. dårligt vejr, kontakter chaufføren både forældre, skole og NT.
• Chaufføren må ikke forlade vognen
og børnene uden opsyn.
Hvis undervisningen aflyses, kontakter skolen NT.
• Chaufføren må ikke tage børn med,
som ikke er visiteret til bilen.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er
du altid velkommen til at kontakte
skolen.
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Børn & Familie
Fjordgade 5
9550 Mariager
www.mariagerfjord.dk
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