
                         
 

 
 
 
SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER TIL DAGLIG SKOLESKYSS I VIDEREGÅENDE SKOLE 
 
Skjemaet brukes til refusjon av utgifter til skoleskyss. Slik refusjon gis kun til elever som har krav på gratis skoleskyss. 

 Daglig skoleskyss før man har mottatt busskort  
 Skoleskyss til obligatorisk undervisningsmessig utplassering i videregående skole 

 

1. 1. Elevopplysninger 
Jeg søker med dette om refusjon av utgifter til skoleskyss. Jeg bekrefter at jeg ikke har fått refundert disse utgiftene fra andre 
offentlige instanser. Jeg samtykker i at skolen og kommunen kan gi nødvendige opplysninger, slik at søknaden kan vurderes i 
forhold til gjeldende regler.  Jeg er inneforstått med at feilaktige opplysninger kan medføre krav om tilbakebetaling. 
 
Elevens navn: Fødselsnummer (11 siffer): 

 
 

Bostedsadresse i Folkeregisteret: Bankkontonummer (11 siffer): 

Adresse 2 (hvis delt bosted): Telefon / e-post: 

Skole: Klasse: Skoleår: 

2. Refusjonsgrunnlag 
Jeg har hatt utgifter til skyss til og fra skolen og bor mer enn 6 km. fra skolen.  
Jeg har hatt utgifter til undervisningsmessig utplassering og bor mer enn 6 km. fra utplasseringsstedet. 

Skyssperiode: Antall dager: Totalsum km. ved bruk av egen bil: 

Ved bruk av offentlig transport: Angi rutenummer og reisestrekning fra – til  Sum utlegg ifølge vedlagte kvitteringer: 
 
 
 
 
 
kr. ____________________________ 

Ved bruk av bil: Angi kjørestrekning fra – til Antall km én vei: 

Utplasseringssted (navn på bedrift etc.):  

Dato: 
  
 

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

 

Skjema leveres skolen innen to uker etter avsluttet skyss.  Billetter, kvitteringer eller annen dokumentasjon for utgiftene legges 
ved.  Mangelfullt utfylte skjema kan bli sendt i retur. Ved bruk av privat bil blir skysskostnadene dekket etter satsene for utgifter 
ved reise for undersøking og behandling, jf. Opplæringsforskriften § 10-2 og sjuketransportforskrifta. Se veiledningen for nærmere 
informasjon om utfylling. 

 

 
3. Skolens bekreftelse  
Det bekreftes at eleven går på skolen og bor på oppgitt adresse, samt at  
evt. opplysninger om utplasseringssted er korrekte.  
 

 
 
 
............................................................................................................................ 

Dato   Skolens stempel og signatur Telefon/e-post  

 
Er eleven refundert av skolen? kryss av: 

 
          Ja, vennligst refunder til skolen.  
 
 Ansvar: ____________________  

 
Merkes: ____________________ 
 
Nei, eleven refunderes av Troms 
fylkestrafikk 

 
 

 

Versjon 30.12.2014 

 

Unntatt innsyn jfr Off.l. § 13 når utfylt 



VEILEDNING TIL UTFYLLING 
SØKNAD OM REFUSJON AV UTGIFTER TIL DAGLIG SKOLESKYSS I VIDEREGÅENDE SKOLE 
 
Nedenfor følger en veiledning til utfylling av de enkelte punkter.  
 
1. Elevens opplysninger 

HVA UTFYLLING 

Fødselsnummer 
Meget viktig!  Søknader uten fødselsnummer vil ikke bli behandlet.  
For utenlandske statsborgere uten norsk fødselsnummer fylles bare fødselsdato inn.   

Bostedsadresse 
Påføres med gateadresse, postnummer og poststed.  
Dersom gateadresse ikke finnes, MÅ gårds- og bruksnummer påføres.    

Bankkontonummer Bankkonto som refusjonen ønskes utbetalt til.  

Adresse 2 
Fylles kun ut dersom det er delt bosted. Enten gateadresse eller gårds- og 
bruksnummer.  

Telefon / e-post Telefonnummer og e-post adresse til eleven eller foreldre.  

Skole Den skolen eleven går på.  

Klasse Hvis ikke klassekode er kjent, skrives klassetrinn 

Skoleår F.eks. 2014 / 2015 

 
 
2. Refusjonsgrunnlag 

HVA UTFYLLING 

Refusjonsgrunn  Kryss av for rett refusjonsgrunn (kun en av dem). 

Skyssperiode Dato fra og til med slik skyss 

Antall dager Antall dager med skyss det søkes refusjon for 

Antall km én vei 
Måles langs den veien som kjøres av bilen eller bussen.  
NB! Retten til gratis skyss oppnås ved 6 km. avstand til skolen/utplasseringssted, langs 
korteste vinterbrøytede vei (også gangveier).   

Totalsum km. ved bruk av egen bil Sum kilometer det søkes refusjon for.  

Ved bruk av offentlig transport:  
Angi reisestrekning fra – til 

Rutenummer og hvor du reiser fra og til  

Ved bruk av egen bil:  
Angi kjørestrekning fra – til 

For eksempel kjøring fra hjem til skole eller fra hjem til utplasseringssted.  
NB! Det forutsettes at offentlig kommunikasjon (buss, båt ferge) brukes der dette er 
tilgjengelig.   

Utplasseringssted Navn på bedrift / utplasseringssted  

Sum utlegg iflg. vedlagte billetter, 
kvitteringer m.m. 

Alle utlegg skal dokumenteres. Det er kun transportrelaterte kvitteringer som skal 
legges ved søknaden.   
Reise med kollektivtrafikk: Billetter fra buss, båt og ferge summeres og legges ved. 
Reise med bil: Kvitteringer for dokumenterte tilleggsutgifter til bompenger, ferge etc. 
summeres og legges ved. Bensinkvitteringer skal ikke vedlegges.  
Det godtgjøres ikke utgifter til mat, diett etc.  

Signatur Elever som er fylt 16 år kan signere søknaden selv, ellers gjør foreldrene det.  

 
3. Skolens bekreftelse på elevens skole, adresse og evt. utplasseringssted 
Dette skal alltid fylles ut og signeres av skolen før utbetaling. Sjekk at eleven bor mer enn 6 km. fra skolen eller utplasseringssted.  
 
Kryss av for hvem som skal refundere eleven. Dersom oppgjør skal foretas av Troms fylkestrafikk, sendes refusjonsskjema og 
kvitteringer til Troms fylkestrafikk omgående.  Refunderer skolen til eleven, sendes kopi av utfylt skjema som vedlegg til 
refusjonskrav til Troms fylkestrafikk.  


