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Til elever og foresatte:

Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss
for grunnskole og videregående skole i Troms fylke
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Elever med varig eller midlertidig sykdom, skade eller funksjonshemming, har 
rett til tilrettelagt skoleskyss mellom bosted og skole. I disse tilfellene er avstand 
mellom bosted og skolen uten betydning. 

Ordningen med tilrettelagt skoleskyss gjelder også skolefritidsordningen (SFO). 
Elevene har rett til skoleskyss når de i perioder oppholder seg utenfor hjemmet, 
slik som avlastningshjem. 

Annen skyss i skoletiden
Tilrettelagt skoleskyss gjelder kun daglig skyss til og fra skolen som tilbys av 
Troms fylkestrafikk og Troms fylkeskommune. Annen skyss i skoletiden, slik 
som svømming etc. har skolen selv ansvaret for å ivareta.

Hvem har rett til
tilrettelagt skoleskyss?

Elever med varig eller 
midlertidig sykdom, skade 
eller funksjonshemming, 
har rett til tilrettelagt 
skoleskyss mellom bosted 
og skole.

Hva betyr? 
Varig tilrettelagt skoleskyss
Transport over 8 uker som følge av 
varig skade eller funksjonshemming.

Midlertidig tilrettelagt skoleskyss
Transport under 8 uker som følge av 
midlertidig skade, for eksempel 
benbrudd etc.
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Før du søker

SØKNADSFRIST
Frist for å søke om varig tilrettelagt skoleskyss for skoleåret 2015/2016 
er fredag 22. mai 2015. Fra og med 2016 er fristen 30. april. Det kan søkes 
om midlertidig tilrettelagt skoleskyss fortløpende gjennom skoleåret.

VILKÅR
Vilkårene for tilrettelagt skoleskyss er beskrevet i opplæringsloven 
og skyssreglement for Troms fylke. Det er utarbeidet veiledningsmat–
eriell til dette. Mer informasjon om dette fås hos skolen eller fylkes– 
kommunen. Informasjonen er også tilgjengelig på skoleskyssportalen 
http://skoleskyss.tromsfylke.no.

SKOLESKYSS FØR GODKJENT SØKNAD?
Foreldre kan ikke bestille eller iverksette egen skyss. Skolen kan ved 
midlertidig tilrettelagt skyss bestille drosje til eleven før søknad er 
godkjent. Dette betales på faktura til Troms fylkestrafikk.

Er det likevel nødvendig at foreldrene e.l. må transportere eleven de 
første dagene, vil utgifter til dette kun refunderes dersom det er inngått 
en avtale om dette med Troms fylkestrafikk på forhånd.
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Frist for å søke om varig 
tilrettelagt skoleskyss for 
skoleåret 2015/2016 er 
fredag 22. mai 2015. F.o.m. 
2016 er fristen 30. april.

http://skoleskyss.tromsfylke.no


5

Søknad om 
tilrettelagt skoleskyss

ELEVOPPLYSNINGER
Fyll ut pkt. 1 «Elevopplysninger».

FASTLEGENS BEKREFTELSE
Bestill time hos din fastlege. Ta med utfylt skjema til legen. Fastlegen 
fyller ut pkt. 2 «Legens bekreftelse på elevens skyssbehov» (erstatter 
legeerklæring). Fastlegen avgjør om eleven har varig eller midlertidig 
skyssbehov, og påfører sin informasjon i skjemaet. Eventuelle særskilte 
behov, som for eksempel behov for ledsager, beskrives i skjemaet av 
fastlegen. Legens påskrift kan ikke være eldre enn 3 måneder 
på søknadstidspunktet. 

SKOLENS BEKREFTELSE OG INNSENDING
Ta med legebekreftet skjema tilbake til skolen. Skolen fyller ut pkt. 3 
«Skolens bekreftelse på elevens skole og adresse» der de bekrefter 
skole og bosted.

Skolen sender søknaden til fylkeskommunen og laster opp scannet 
vedlegg. Det er kun skolen som kan sende inn skjemaet når det er korrekt 
utfylt.

MELDING OM VEDTAK
Fylkeskommunen behandler søknaden så raskt som mulig og sender 
skriftlig svar til eleven/foresatte. Eleven/foresatte har rett til å klage 
på vedtaket (se side 6).

Etter vedtaket sender Troms fylkeskommune melding til Troms fylkes–
trafikk som iverksetter skoleskyss til eleven.
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Søknadsprosessen steg for steg
Last ned og skriv ut skjemaet «Vedlegg til søknad om tilrettelagt skoleskyss i 
Troms» fra  http://skoleskyss.tromsfylke.no. I søknadsprosessen er skolen ditt 
kontaktpunkt for mer informasjon.

For å kunne tilpasse 
transportmiddel og 
kjøreplan er det viktig 
at elevens skyssbehov 
beskrives godt i søknaden. 

                                                   Samferdsels- og miljøetaten 
 

 
 

 
VEDLEGG TIL SØKNAD OM TILRETTELAGT SKOLESKYSS I TROMS 
 

1. Elevopplysninger 
Jeg søker med dette om å få tilrettelagt skoleskyss av medisinske årsaker. Jeg samtykker i at legen kan gi  
nødvendige opplysninger, slik at skolen og fylkeskommunen kan vurdere søknaden i forhold til gjeldende regler.   

 
Elevens navn: Fødselsnummer (11 siffer): 

 
 

Bostedsadresse: Kommune: 

Postadresse (hvis annet enn bosted): Telefon / e-post: 

Skole: Klasse: Skoleår: 

Dato: 
  
 

Signatur foreldre (elever over 16 år kan signere selv):  
 
   

2. Legens bekreftelse på elevens skyssbehov  
Det bekreftes at eleven har skade/funksjonshemming/sykdom og har behov for tilrettelagt skyss mellom hjem 
og skole.  Denne bekreftelsen kan ikke være eldre enn 3 mnd. på søknadstidspunktet.  

Skyssbehov 
(angi periode)  

 Midlertidig    (inntil 8 uker) Fra dato:    til dato:   

 Varig     (over 8 uker) Fra:   til:  

Gi en kortfattet begrunnelse/beskrivelse dersom   
a) eleven ikke kan ta buss eller   
b) eleven har en langvarig skade eller sykdom som ikke antas å 
opphøre innen ett skoleår:  
      

 
 
 

Hjelpemiddel (kryss av): 
 Rullestol 
 Sammenleggbar rullestol  
 Annet___________________________ 

 Eleven har behov for ledsager 

Eleven kan reise med (kryss av): 
 Buss 
 Buss med rullestolplass   
 Eleven kan ikke ta buss 
 
 Drosje eller maxitaxi 
 Drosje med rullestolplass  
 Eleven har egen spesialbil 

Dato: 
  
 
 
 

Legens stempel og signatur:       Telefon: 
   

3. Skolens bekreftelse på elevens skole og adresse 
Det bekreftes at eleven går på skolen og bor på den oppgitte adressen.  
 
 

............................................................................................................................. ...................................................................... 
Dato   Skolens stempel og signatur   Telefon  E-post adresse  

 
Skolen sender vedlegget sammen med elektronisk søknad til fylkeskommunen. 
NB! Dersom skyssbehovet endres (ny adresse, ny skole eller endret medisinsk tilstand), skal skolen/fylkeskommunen underrettes.  
 

 
Unntatt innsyn jfr Off.l. § 13 når utfylt 

Skjema «Vedlegg til søknad om tilrettelagt 
skoleskyss i Troms»

http://skoleskyss.tromsfylke.no
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Søknadsbehandling

Saksbehandling
Troms fylkeskommune saksbehandler alle søknader om tilrettelagt skoleskyss. 
Saksbehandlingstiden for tilrettelagt skoleskyss med varighet under 8 uker 
(midlertidig tilrettelagt skoleskyss) er normalt 2-4 dager. For varighet over 8 
uker (varig tilrettelagt skoleskyss), vil saksbehandlingstiden være noe lengre.

Fylkeskommunen sender skriftlig svar til eleven/foresatte. Vedtaket vil normalt 
inneholde informasjon om eleven oppfyller kravene til tilrettelagt skoleskyss 
og hvordan skyssen skal gjennomføres (organiseres).

Klagerett
Eleven har rett til å klage på vedtaket iht. forvaltningslovens §28. Klagen kan 
omhandle rettighetsspørsmål og/eller organisering av skyssen. Klagen rettes 
skriftlig til Troms fylkeskommune, postboks 6600, 9296 Tromsø. Dersom Troms 
fylkeskommune opprettholder vedtak, sendes klagen videre til Fylkesmannen 
(grunnskole) eller Troms fylkeskommunes klagenemd (videregående skole).

Hva betyr? 
Operatøren
Transportselskapet

Samkjøring
Felles transport av elever 
med tilrettelagt skoleskyss

Eleven har rett til å klage 
på vedtaket.
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Ved midlertidig tilrettelagt skoleskyss er det skolen som bestiller transport til 
eleven. Ved varig tilrettelagt skoleskyss er det Troms fylkestrafikk som bestiller 
transporten. I det daglige er det skolen som ivaretar kontakten med operatør 
og hjemmet.

Kjøreplan
Kjøreplanen tilpasses elevens undervisning og behov. Planen bør lages i god 
dialog mellom hjem og skole, og det er skolen som har ansvaret for å sende 
elevens kjøreplan videre til operatøren. Operatøren sørger for smidig og trygg 
transport til og fra skole for alle elever med tilrettelagt skoleskyss.

Endring i kjøreplan
Troms fylkestrafikk forbeholder seg rett til å justere tidspunkt for henting ved 
samkjøring. Eleven/foresatte får beskjed om eventuelle justeringer av hente–
tidspunkter fra Troms fylkestrafikk.

Samkjøring
Det forventes at billigste mulige løsning velges og at samkjøring tilstrebes. Ved 
samkjøring hentes flere elever på ulike steder på vei til eller fra skolen.

Transportmiddel
Type transportmiddel fremkommer av vedtaket, og tilpasses søkers behov.

Ledsager
Elever som har behov for ledsager skal opplyse om dette allerede i søknaden 
om tilrettelagt skoleskyss. Skolen er ansvarlige for å skaffe til veie tilstrekkelig 
lovpålagt tilsyn før, under og etter skolereisen. Det er skolen som peker ut 
ledsagere. Ingen andre har normalt anledning til å ta ledsagers plass. Ledsager 
transporteres kun i følge med eleven. Ledsagerkostnad skal belastes skolen.

Bestilling og gjennomføring

Det forventes at billigste 
mulige løsning velges og at 
samkjøring tilstrebes. 
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Utstyr
Det er ikke anledning for eleven å ta med seg mer enn rimelig mengde ekstra 
klær og utstyr. Større gjenstander, enn det som har plass i transportmiddelet, 
kan normalt ikke tas med.

Allergikere
Noen elever er avhengige av førerhund. Allergikere må påregne at det kan ha 
vært hund i bilen eller bussen.

Det er ikke anledning for 
eleven å ta med seg mer 
enn rimelig mengde ekstra 
klær eller utstyr.
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Refusjon av utgifter i etterkant 
Søknad om refusjon i etterkant uten avtale vil som hovedregel bli avslått.

Før godkjenning fra fylkeskommunen foreligger kan du ikke:
 • Legge ut kostnader og be om refusjon
 • Kjøre selv og be om refusjon av kostnader i etterkant
 • Gjøre avtaler direkte selv med private eller offentlige operatører  
 (drosje, Troms fylkestrafikk og lignende)

Eksempler på riktig og feil fremgangsmåte
Riktig fremgangsmåte: Trine (9) brekker foten. Søknad på godkjent søknads-
skjema, bekreftet av både lege og skole, sendes inn av skolen til fylkeskom-
munen. Søknaden saksbehandles i Troms fylkeskommune og Troms fylkes- 
kommune utsteder skyssrett.

Feil fremgangsmåte 1: Trine (9) brekker foten. Foreldrene velger å kjøre henne, 
og krever kostnadene til dette refundert i etterkant. Refusjon vil bli som hoved–
regel bli avslått.

Feil fremgangsmåte 2: Trine (9) brekker foten. Foreldrene ringer et drosjeselskap 
for å få Trine til skolen, og enten operatør eller foreldre krever kostnadene 
refundert i etterkant. Refusjon vil som hovedregel bli avslått.

Dersom det er akutt behov for midlertidig skoleskyss kan skolen bestille dette 
før legen har gitt sitt ok i en kort periode. Det må imidlertid søkes på vanlig måte.
Skolen bestiller da skyss fra de avtalepartnere som fylkeskommunen har.

Søknad om refusjon 
i etterkant uten avtale vil 
som hovedregel bli avslått.
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Endringer og avbestilling

Foreldre/foresatte har plikt til å melde fra om endringer i skoleskyssbehovet 
snarest mulig. Det skilles mellom varige og midlertidige endringer.

Midlertidige endringer
Midlertidige endringer, som for eksempel sykdom, meldes inn så snart som mulig 
direkte til din lokale operatør. For telefonnummer og annen kontaktinformasjon 
til din lokale operatør, se http://skoleskyss.tromsfylke.no.

Varige endringer
Eksempler på varige endringer er når eleven flytter, har avlastningshjem eller 
delt bosted. Varige endringer skal meldes inn til skolen i rimelig tid (3 uker før 
endringen trer i kraft).

Melding om sykdom og 
annen midlertidig endring 
gjøres snarest mulig per 
telefon til din lokale 
operatør. For telefon– 
nummer, se våre nettsider. 

Av erfaring kan det oppstå forsinkelser på vei til eller fra skolen. Dette er uheldig, 
ikke minst for de andre elevene som blir skadelidende. For å forhindre unødige 
forsinkelser og misforståelser er det innført følgende rutiner:

2

Det er viktig at eleven er 
klar til avtalt tidspunkt. 
Da sikrer vi at alle når fram 
og rekker skolestart.

Eleven skal være klar til avtalt hentetidspunkt. Dersom eleven ikke står 
ved avtalt henteplass til avtalt klokkeslett, forsøker sjåføren å få kontakt, 
for eksempel ved å ringe kontaktperson eller ved å ringe på døren. 

Lykkes ikke sjåføren med å opprette kontakt vil sjåføren fortsette videre 
på sin rute. Det tilbys ikke alternativ transport.

Opphenting

1

http://skoleskyss.tromsfylke.no
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Grunn- og videregående skole 

Elev / foresatte
 • Levere korrekt utfylt skjema «Vedlegg til søknad om tilrettelagt 
 skoleskyss i Troms» til skolen
 • Møte presis til oppsatt transport
 • Melde fra til sin lokale operatør ved midlertidige endringer, f.eks. 
 ved sykdom
 • Melde fra til skolen ved varige endringer

Skole
 • Veilede elever og foresatte i søknad
 • Sende inn søknad om tilrettelagt skoleskyss
 • Skaffe ledsager/tilsyn for elever med behov
 • Organisere midlertidig tilrettelagt skoleskyss (bestille drosje etc.)
 • God dialog med Troms fylkestrafikk om gjennomføring av skysstilbudet

Troms fylkeskommune
 • Behandle alle søknader om tilrettelagt skoleskyss
 • Veilede skoler og kommuner om søknader og skyssrettigheter
 • Behandle klager på skoleskyss og eventuelt videresende til endelig  
 ankeinstans

Troms fylkestrafikk
 • Organisere varig tilrettelagt skoleskyss i samråd med kommuner og  
 skoler
 • God dialog med operatør om praktisk gjennomføring av tilbudet

Operatør
 • Frakte elevene ihht. fastsatt tidsplan
 • God dialog med alle involverte parter om praktisk gjennomføring av  
 tilbudet

Roller og ansvarsfordeling
- hvem gjør hva?



12

All informasjon om skoleskyss i 
Troms fylke finner du på 
http://skoleskyss.tromsfylke.no.

Søknadsfrist for skoleåret 
2015/2016 er fredag 22. mai 2015. 
F.o.m. 2016 er fristen 30. april.

Postboks 6600 | 9296 Tromsø
77 78 80 00
postmottak@tromsfylke.no

Postboks 609 | 9306 Finnsnes
77 78 87 77
skoleskyss@fylkestrafikk.no

1. opplag vår 2015

http://skoleskyss.tromsfylke.no

