Holbæk Kommune

Kriterier for kommunal finansieret befordring af skoleelever i Holbæk
Kommune
Elever, der går på distriktsskolen, har mulighed for gratis befordring på skoledage på baggrund af:
1) afstand fra hjem til skole
2) farlig skolevej.
3) øvrige forhold.
Elever, hvor forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, har ikke mulighed for at få gratis
befordring.
1) Afstand fra hjem til skole:
Generelt har elever ret til gratis befordring fra eget hjem til og fra skole, når de går i:
a. Børnehaveklasse, 1., 2. og 3. klasse, og har længere end 2,5 km mellem skole og hjem
b. 4. – 6. klasse, og har længere end 6 km mellem skole og hjem
c. 7. – 9. klasse, og har længere end 7 km mellem skole og hjem
d. 10. klasse, og har længere end 9 km mellem skole og hjem
Specialklasseelever følger som udgangspunkt de almindelige regler for kørsel. Dog foretages der
altid et individuelt skøn under hensyntagen til trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og
udviklingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder.
2) Farlig skolevej:
Nogle veje er af Holbæk kommune og Midt- og Vestsjællands Politi udpeget som ”farlige skoleveje”.
Skal en elev mellem eget hjem og skolen færdes via en vej, som er klassificeret som ”farlig skolevej”, er eleven
berettiget til at modtage gratis befordring, selv om afstandskriteriet ikke er opfyldt.
Hvis en sådan vejstrækning kun skal krydses gælder denne bestemmelse dog ikke.
Undtaget herfra er Skovvejen. Hvis Skovvejen skal krydses, beregnes afstand mellem skole og hjem via
nærmeste niveau-fripassage (bro eller tunnel).
3) Øvrige forhold.
Lokalt kan det efter individuelt skøn besluttes, at en elev tilbydes gratis transport mellem hjem og
skole:
a. Sygdom.
Der kan ved sygdom eller handicap søges om særlig transport af en elev, når det er
begrundet i en lægeerklæring. I akutte tilfælde træffes aftale med skolen.
b. Skoleskift ønsket af kommunen.
I tilfælde hvor en elev henvises til en anden skole end distriktsskolen af pædagogiske eller
andre sociale grunde kan kommunen vælge at betale for transportudgiften i henhold til
lovgivningen.
OMFANG FOR ELEVTRANSPORT
1) Kollektiv befordring.
Der udstedes skolekort for et skoleår (eller dele heraf), som udleveres af skolen til eleven. Såfremt kortet
mistes eller ødelægges, udstedes erstatningskort mod betaling af 100 kr.
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2) Særlig rutekørsel (supplerende kørsel).
Såfremt kommunen ikke kan opfylde sin transportforpligtelse ved at tilbyde eleven kollektiv befordring
(skolekort), tilrettelægges en særlig rutekørsel. I denne tilrettelæggelse indgår, at den enkelte elev må
acceptere en gangafstand til et opsamlingssted. Denne afstand tager hensyn til elevens alder og kan være
fra 1,25 til 2,5 km.
3) Aftale med forældre om befordring.
I særlige tilfælde kan der indgås en aftale med forældre om befordring af barn, således at forældrene selv
sørger for befordring mod, at kommunen bidrager hertil med en med forældrene aftalt godtgørelse. Ved
befordring i bil vil en godtgørelse svarende til laveste sats pr. kilometer for statens tjenestemænd ved
befordring i eget befordringsmiddel som udgangspunkt forventes at udgøre godtgørelsen.
Ventetid
Det accepteres at elever på alle klassetrin kan have ventetider morgen og eftermiddag på indtil 60 min. I særlige
tilfælde kan der dispenseres fra ovenstående ud fra en konkret vurdering.
Det skal bemærkes, at skolen er forpligtiget til at foretage opsyn med elever, som opholder sig på institutionen i
forbindelse med ventetid.

