
Søknad om skoleskyss ved delt bopel 
Informasjon om eleven 
Elevens navn 
Personnummer (11 siffer) 
Skole 
Klassetrinn 
Bopel 1 * 
Gateadresse 
Postnummer / sted 
Kommune 
Skyssrett bopel 1 (se regelverk) Ja Nei      
Foresatte Mor      Far 
Bopel 2 
Gateadresse 
Postnummer / sted 
Kommune 
Skyssrett bopel 2 Ja Nei 
Foresatte Mor Far 

* Med bopel 1 menes adressen barnet er registrert i Folkeregisteret

Fyll inn hvilken bopel barnet reiser til og fra skolen i skjemaet nedenfor:

Skyssopplegg: 
  Partall   Oddetall 

Til skolen Fra skolen Til skolen Fra skolen 
Mandag 
Tirsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 

Bopel 1 = Folkeregisteradressen. Bopel 2 = Det andre bostedet 

Foresatt 1: Dato / underskrift:………………………………………………………………………Tlf:…………………… 

Foresatt 2: Dato / underskrift:………………………………………………………………………Tlf.………………… 

Søknad sendes barnets bostedskommune 

Merknad 



 

Nærmere opplysninger om søknad om skoleskyss ved delt bopel 

 

Rett til fri skyss for elever i grunnskolen: 

• Avstanden mellom bopel og skole er over 4 km for elever i 2.- 10. klasse, og 2 km for 
elever i 1. klasse. 

• Elever som har særlig farlig skoleveg. 
• Elever som er funksjonshemmede eller midlertidige skadet, vil ha rett til skyss uavhengig 

av avstand. Skyssbehovet må dokumenteres. 

Andre vilkår: 

• Barnet bor hos begge foreldrene – avtalefestet utover helgebesøk. 
• Det gis ikke skyss til helgebesøk. For eksempel barnet er på besøk i bopel 2 hver tredje 

helg, fredag etter skoletid til mandag morgen. 
• Skyssopplegget må være forutsigbart, fast og regelmessig. 
• Endring av skyssopplegget for en kortere periode kan ikke påregnes.  
• Det kan påregnes noe lengre reisetid ved delt bopel. 
• I utgangspunktet benyttes det ordinære kollektivtilbudet.  
• Skyss kan avslås hvis det ikke er til barnets beste eller er uforsvarlig, både i forhold til 

selve skyssopplegget og de samfunnsmessige kostnadene. 
• Skoleskyss som er kommunekryssende fattes det særskilt vedtak. 
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