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1. Formål  
1.1. Gi mest mulig entydig informasjon om gjeldende regelverk.  
1.2. Bidra til enhetlig forvaltning av saker som omhandler skoleskyss.  
 
2. Rett til skoleskyss  
2.1. Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom avstand mellom hjem og opplæringssted er 
mer enn 2 km for elever på 1. trinn, og mer enn 4 km for elever på 2. til 10. trinn. 
(Opplæringsloven § 7-1). Korteste gangbare vei mellom bosted og skole regnet fra dør til dør 
skal legges til grunn Elever har ikke rett til skyss til og fra SFO eller leksehjelp.  
 
2.2. I henhold til Opplæringslovens §§ 7-1 og 13-4, er kommunen ansvarlig for skyss av 
elever som har særlig farlig eller vanskelig skoleveg, og hvor avstand mellom hjem og skole 
ikke overstiger henholdsvis 2 eller 4 km. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei 
har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden. (Opplæringsloven §7-1). Se også punkt  
2.4, 2.5, 2.13, 2.14 og punkt 4.  
Foresatte som ønsker skoleskyss med bakgrunn i særlig farlig eller vanskelig skolevei, må 
søke om skoleskyss på eget skjema til skolen med frist 1. april.  
 
2.3. Dersom veien er mer enn to kilometer for 1.trinn eller mer en fire kilometer for 2.- 10. 
trinn, vil eleven få busskort automatisk.  
I noen tilfeller vil elever få spesialskyss mellom hjemmet og holdeplass for offentlig 
transport.  
 
2.4. Innvilget skoleskyss på bakgrunn av særlig trafikkfarlig eller vanskelig vei, kan 
organiseres slik at eleven kun kjøres den strekningen som er definert trafikkfarlig. Eleven vil 
da bli hentet/ satt av på en holdeplass/ oppsamlingsplass og må gå siste stykke til 
hjemmet/skolen. Akseptabel gangavstand til og fra nærmeste holdeplass / oppsamlingsplass 
for elever i Østfold er satt til: -  

1,5 km for 1. trinn  

2,5 km for 2. – 7. trinn  

3,0 km for 8.- 10. trinn  
 
2.5. Skoleskyssen organiseres på rimeligst mulig måte og innenfor akseptabel ventetid, 
gangtid og tid med transportmiddelet. Dette skal sees i sammenheng. Det er ikke fastsatt 
konkrete grenser for akseptabel reisetid for elevene i Østfold, men det skal ved planlegging 
av skyssen tilstrebes kort reisetid og minst mulig ventetid før- og etter ordinær skoletid.  
 
2.6. Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har 
behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og 
opplæringsstedet. (Opplæringsloven § 7-3). Legeerklæring må legges ved denne søknaden. 
Ved behov for uttalelse fra PPT sendes kopi av søknaden til PPT, med ønske om uttalelse før 
videre behandling. Erklæringen skal dokumentere behovet for skyss, og vedtaket skal ta 
hensyn til behovet.  
 
2.7. Funksjonshemmede barn på 1. – 7. trinn med plass i SFO kan har rett til skyss til og fra 
SFO. Retten omfatter i utgangspunktet ikke skyss i skolens ferier. (Opplæringsloven §§ 7-3 
og 13-7). Elever med funksjonsnedsettelse, der skyss med spesialtransport er nødvendig, gis 
kommunalskyss til og fra SFO i skolens ferier, når SFO er åpen.  



  

2.8. Barn under opplæringspliktig alder som mottar spesialpedagogisk hjelp har rett til skyss 
når det på grunn av særlig hensyn er nødvendig for å kunne ta i mot denne hjelpen, og 
dersom foreldrene har vesentlig større byrder knyttet til skyssen enn andre foreldre som har 
barn i barnehagen. (Opplæringsloven § 7-6)  
 
2.9. Ved avgjørelse om en elev er berettiget til fri skyss regnes korteste gangbare veg 
mellom bosted og skole regnet fra dør til. Hjemmet er den adresse eleven har i 
Folkeregisteret. Ved delt bosted avhenger rett til skyss av avtalen om hvilken 
samværsordning de foresatte har. Se retningslinjer for skoleskyss grunnskolene i Østfold 
vedtatt i fylkestinget 18.juni 2013.  
 
2.10. Skyss gis ordinært bare langs offentlig vei. Skyss skal gis så langt at gangveien ikke 
overstiger grensene nevnt i pkt. 2.1.  
2.11. Alle søknader om gratis skoleskyss skal individuelt begrunnes og individuelt behandles. 
(Rundskriv nr 3 fra Utdanningsdirektoratet 2009 kapittel 12)  
 
2.12. Definisjon av særlig farlig eller vanskelig skolevei i Rakkestad: Den tverrfaglige 
gruppen ”Trygg skolevei” vurderer jevnlig tiltak for å sikre trafikksikkerheten til skoleelever, 
herunder behov for skyss, etter retningslinjer gitt i Rundskriv nr 3 fra Utdanningsdirektoratet 
2009 kapittel 12. Gratis skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei kan etter 
vurdering innvilges for hele året for elever på 1. – 10. trinn. I enkelte tilfeller vil gruppen 
vurdere at behovet for gratis skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei 
begrenser seg til vintermånedene. Med vintermånedene mener man f.o.m. uke 44 t.o.m. uke 
12. Se punkt 4.  
 
2.13. For private skoler gjelder egne regler. Se retningslinjer for skoleskyss grunnskolene i 
Østfold vedtatt i fylkestinget 18.juni 20133. Søknad, saksbehandling og vedtak om rett til 
skoleskyss  
 
3. Søknad, saksbehandling og vedtak om rett til skoleskyss  
 
3.1. Alle søknader om skoleskyss sendes til elevens skole. Dette gjelder skoleskyss på 
bakgrunn av både sykdom eller særlig trafikkfarlig vei. Søknadsskjemaet er å finne på den 
enkelte skoles og på kommunens nettside. Søknaden skal behandles snarest, og senest 
innen tre uker.  
 
3.2. Det er Østfold fylkeskommune v/ Østfold kollektiv trafikk som fatter vedtak om gratis 
skoleskyss etter avstand, jf. pkt. 2.1. Vedtaket om en elevs rett til skoleskyss er et 
enkeltvedtak, jfr. Forvaltningsloven § 2. Vedtaket om avstand kan påklages, med en 
klagefrist på tre uker regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jf. 
Forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til elevens skole. Skolen 
videresender til Østfold kollektiv trafikk, som før behandlingen av saken i klageorganet, kan 
omgjøre vedtaket. Klageorganet er Fylkesmannen i Østfold.  
 
3.3. Enkeltvedtak om gratis skoleskyss grunnet særlig farlig eller vanskelig skolevei, jfr. pkt. 
2.2 og pkt. 4, fattes av rektor ved hver skole. Underskrevet søknad sendes til skolen, som vil 
behandle søknader fortløpende. Alle søknader skal individuelt behandles. Vedtaket er et 
enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Vedtaket kan påklages, med en klagefrist på tre uker 
regnet fra det tidspunkt foresatte har mottatt brevet, jfr. Forvaltningsloven §§ 28 og 29. En 
eventuell klage skal sendes til elevens skole.  



  

Skolen videresender klagen til skoleadministrasjonen, som sammen med den tverrfaglige 
gruppa ”Trygg skolevei” kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes av 
skoleadministrasjonen, videresendes klagen til klageorganet; Fylkesmannen i Østfold.  
 
4. Særlig trafikkfarlig eller vanskelig skolevei i Rakkestad.  
Veiene i Rakkestad er vurdert av gruppen ”Trygg skolevei”. Gruppen ledes av seksjonsleder 
skole, og består videre av representant for TLM og folkehelserådgiver. Gruppen ”Trygg 
skolevei” vil jevnlig vurdere trafikksikkerheten og behovet for skyss. Følgende er derfor 
retningsgivende:  
 
5. Trafikkfarlige veier  
Rakkestad kommune har definerte følgende veier som særlig farlig eller vanskelig skoleveg, 
og hvor avstand mellom hjem og skole ikke overstiger henholdsvis 2 eller 4 km. 
 
Bergenhus skolekrets  

1. Mjørudgata; Strekningen jernbaneovergang/industrifeltet – mot Stemme.  
Elever på 1.- 4. trinn har rett kommunalskyss.  

2. Rv 111 Sarpsborgveien fra Bodahlsbrua mot Sarpsborg.  
Elever fra 1. - 7. trinn har rett på kommunal skoleskyss.  

3. Fv 22 Haldenveien fra Bjørnstad brua og mot Halden.  
Elever fra 2.- 7.trinn har rett til kommunal skoleskyss.  

4. Fv 124 Strømfossveien fra avkjørsel til Kirkeveien frem til Herrefosserveien. 
Elever 2.- 7. trinn har rett til kommunal skoleskyss.  

5. RV 22 fra Harlem transport til Lundskrysset.  
Elever på 1. trinn har rett på kommunal skoleskyss.  

6. RV 22 fra Harlem transport til Orderudsvingen.  
Elever fra 2. - 7. trinn har rett på kommunal skoleskyss. 

 
Kirkeng skolekrets  

1. Fv 654 Kirkeng skole til Gjøbymølle.  
Elever 1.- 4. trinn har rett på kommunal skoleskyss.  

2. Fv 22 Fra avkjørselen til Smedshaug og mot Halden.  
Elever 1.-7. trinn har rett på kommunal skoleskyss.  

3. Fv 22 fra innkjøring til Ellestadveien mot Rakkestad – Haaby. 
Elever på 1.- 7. trinn har rett på kommunal skoleskyss. 

4. Fv 656 fra Degernes mot Kuskerud. 
Elever på 1.- 4. trinn har rett til kommunal skoleskyss. 

5. Fv 657 fra Degernes mot Nakkim.  
Elever på 1 – 4. trinn skal få rett til kommunal skoleskyss. 



  

Os skolekrets  
1. Fv 124 Eidsbergveien mot kommunegrensen til Eidsberg., med tilhørende sideveier. 

Elever på 1.- 7. trinn har rett på kommunal skoleskyss. 
 

2. Fv 642 Buerbakkene, trafikkfarlig å krysse riksvei 124. 
Elever på 1.-7. trinn har rett på kommunal skoleskyss. 

 
3. Mjørudgata – Strekningen jernbaneovergang/industrifeltet – mot Stemme.  

Elever på 1.-4. trinn har rett på kommunal skoleskyss.  

4. Ringsbyveien - trafikkfarlig langs Fv 124 Eidsbergveien.  
Elever på 1.-7. trinn har rett på kommunal skoleskyss.  

 
5. Fv 124 Johs Liens gate mot Lundskrysset.  

Elever på 1.-7. trinn har rett på kommunal skoleskyss.  
 
RUSK  

1. Fv 22 «Haldenvei» fra Kirkeveien mot Halden. 
Elever på 8.-10. trinn har rett på kommunal skoleskyss.  
 

2. Rv 111 «Sarpsborgveien» fra Bodahlsbrua mot Sarpsborg.  
Elever på 8.-10. trinn har rett på kommunal skoleskyss.  
 

3. Rv 22 «Mysenveien» fra skoleveien mot Mysen.  
Elever på 8.-10. trinn har rett på kommunal skoleskyss.  
 

4. Fv 124 «Eidsbergveien» fra Os skole mot Eidsberg.  
Elever på 8.-10. trinn har rett på kommunal skoleskyss.  

 

 

 

 

 

 


