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SKYSS - RETTIGHETER OG REGELVERK FOR GRUNNSKOLEN 

INNLEDNING 

Skolen eleven går på, sørger for nødvendig skyss både der hvor behovet er permanent og 

midlertidig. Det er rektor som svarer på spørsmål og fatter enkeltvedtak om skyss ved den aktuelle 

skolen. I det følgende redegjøres for hvem som har rett på skyss, hvilke rutiner som skal følges og 

finansiering og regnskapsføring.  

HOVEDREGEL 

Elever i årstrinn 2 – 10 som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. For 

elever i årstrinn 1 er skyssgrensen to kilometer. Dette følger av opplæringslova § 7-1. 

 

Skoleveien regnes fra dør til dør etter ”farande veg”, jf. forarbeidene til loven. Avstanden måles 

etter gangvei. Som hjelpemiddel for å beregne gangavstand kan Trafikantens internettside, 

www.trafikanten.no, benyttes. 

 

Det er bostedsadresse/folkeregistrert adresse som er utgangspunktet for rettigheten i forhold til 

avstand skole – hjem. Avlastningshjem regnes som bostedsadresse.  

 

Det dekkes også skyss der eleven bor hos begge foreldrene (delt bosted).  Dette gjelder for de 

dagene eleven bor hos den av foreldrene hvis adresse medfører at avstanden overstiger 

kilometergrensen. Reiseutgifter i forbindelse med samvær dekkes ikke. 

 

For at eleven skal anses å ha to bosteder, må oppholdet hos hver av foreldrene være av et visst 

omfang og ha en tilnærmet fast ramme. I motsatt fall vil man ikke kunne si at eleven bor hos 

begge foreldrene, men at oppholdet hos den ene må anses som samvær i form av besøk. Hvor 

store deler av tiden eleven må oppholde seg hos hver av foreldrene for å ha rett til skyss etter 

opplæringslova § 7-1, vil bero på en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vanlig 

samværsrett slik dette er beskrevet i barneloven § 43 annet ledd, er imidlertid eksempel på samvær 

i form av besøk. 

 



2 

 

For elever der det er fattet vedtak av en offentlig instans som medfører opphold på annen adresse 

enn den folkeregistrerte, har elever i grunnskolen rett til skyss etter gjeldende regler.  Dette gjelder 

for eksempel barn under omsorg av barnevernet eller barn som mottar behandling av ulik art.  

 

Elever som mister sin bolig og midlertidig blir henvist til hotell, hospits eller lignende har krav på 

skyss i perioden dette gjelder. Det forutsettes at flytting medfører at reiseavstanden overstiger 

kilometergrensen. 

SÆRLIG FARLIG ELLER VANSKELIG SKOLEVEI 

I henhold til opplæringslova § 7-1 har elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei rett til 

gratis skyss uten hensyn til veilengden. Det må her foretas en konkret, skjønnsmessig vurdering av 

hva som er ”særlig farlig eller vanskelig skolevei”. Relevante momenter i vurderingen er blant 

annet tilstanden til skoleveien, klima, trafikkforholdene på veien og forhold knyttet til den enkelte 

elev.  

SKOLEBYTTE 

Ved søknad om skolebytte der elevens skolevei vil overstige skyssgrensen på to km for 1. 

klasse/førskolen og fire km for 2. - 10. klasse, skal den skolen som eleven flytter til, som 

hovedregel dekke skysskostnadene, jf. forskrift om skolebytteregler for Oslo kommunes 

grunnskoler, vedtatt av Oslo bystyre 22.06.04.  

FUNKSJONSHEMMEDE OG MIDLERTIDIG SYKE 

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for 

skyss, har rett til det uavhengig av skoleveiens lengde. Dette følger av opplæringslova § 7-3. 

REISEFØLGE OG TILSYN 

Elevene har rett til nødvendig reisefølge, jf. opplæringslova § 7-4. Skolen må vurdere i hvert 

enkelt tilfelle om det er nødvendig med reisefølge. For eksempel vil det være nødvendig med 

ledsager for enkelte funksjonshemmede elever for at de skal kunne nyttiggjøre seg skysstilbudet 

de har rett til. Dersom det etter vurdering av trygghet, sikkerhetshensyn til eleven selv, medelever, 

sjåfør eller materiell er behov for det, skal det følge med ledsager på transporten. Skolen er da 

ansvarlig for å stille med ledsager.  

 

Ledsagere som er med under transport, kjører gratis sammen med elev. Bringing/retur av ledsager 

alene til/fra skolen blir belastet skolen. 

 

Elevene har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid før undervisningstida tar til og etter at 

undervisningstida er slutt, jf. opplæringslova § 7-4. Den enkelte skole sørger for nødvendig tilsyn.  

 

Også tilsyn i forbindelse med at eleven bytter skyssmiddel kan i særlige tilfeller være omfattet av 

tilsynsplikten, jf. ovenfor om særlig farlig skolevei. 

ANDRE FORHOLD 

Skyss gis 190 dager i skoleåret, ikke dager med kun SFO. 
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Elever som transporteres til/fra lege, fysikalsk behandling eller andre helsemessige tilbud har ikke 

krav på gratis skyss etter opplæringslova. Foresatte kan eventuelt undersøke om trygdeetaten 

dekker kostnadene.  

SAKSBEHANDLING 

Vedtak om innvilgelse/avslag på søknad om skyss er enkeltvedtak. Forvaltningslovens 

saksbehandlingsregler for enkeltvedtak kommer derfor til anvendelse. 

Utdanningsadministrasjonen har utarbeidet en mal til vedtak om skyss, se vedlegg. 

RUTINER 

Sporveiskort 

Elever som innvilges skyss etter opplæringslovas hovedregel, § 7-1, får i hovedsak tildelt 

sporveiskort. Skolen kjøper inn sporveiskortene og deler disse ut til elevene. Skolen vurderer 

hvilke typer sporveiskort som skal kjøpes inn, ut i fra rimeligste alternativ for kommunen. Skolens 

ledelse er ansvarlig for å kontrollere lengden på elevens skolevei. Som hjelpemiddel for å beregne 

avstand kan Trafikantens internettside, www.trafikanten.no, benyttes.  

 

Drosjeskyss 

6-åringer som innvilges skyss etter § 7-1 kan i noen tilfeller innvilges drosjeskyss. Med bakgrunn i 

siste pkt. ”… særleg farleg eller vanskeleg skoleveg …” kan prinsippet om sporveiskort fravikes. 

 

Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har rett til skyss i 

henhold til § 7-3, kan innvilges drosjeskyss. Behovet skal dokumenteres med legeattest eller 

lignende. Dokumentasjon oppbevares på skolen.  

 

Skolen bestiller transport av den aktuelle leverandør, jfr. Utdanningsetatens avtale om 

elevtransport. Det vises til konkurransegrunnlag for elevtransport for Oslo kommune ved 

Utdanningsetaten. Utdrag av punkt 2 Kravspesifikasjon følger vedlagt. Avtale om drosjeskyss 

gjelder innenfor Oslo kommunes grenser. Utdanningsadministrasjonen kan inngå egen avtale med 

leverandør dersom transport utenfor kommunegrensen blir nødvendig, for eksempel dersom 

avlastningshjem ligger i annen kommune. 

 

Kilometergodtgjørelse 

Foresatte som selv ønsker å transportere elever med fri skoleskyss tur/retur skolen kan gjøre dette 

mot utbetaling av kilometergodtgjørelse. Det forutsettes at kostnadene ikke overstiger prisen for 

alternativ transport (sporveiskort eller drosjeskyss). Skolen sørger for at foresatte dokumenterer 

utgiftene på reiseregning.  

FINANSIERING OG REGNSKAPSFØRING 

Skoler som har elever med fast transport eller månedskort tildeles årlig et skyssbudsjett i 

forbindelse med budsjettildelingen i januar. Tildelingen er basert på data som er innrapportert fra 

skolene. Dersom kjøremønsteret endrer seg vesentlig i løpet av året, kan skolen ta kontakt med 

økonomiavdelingen for eventuell justering av tildelte midler.  

 

Midlene til skoleskyss skal dekke skolenes faktiske kostnader. Ved årets slutt får skolene beholde 

+/- 10.000 kr. Skoler som ikke har fått tildelt budsjettmidler, tildeles midler dersom kostnadene 

overstiger 10.000 kr i løpet av året.  
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Det forutsettes at kostnadene føres riktig i skolens regnskap.  

 

 Drosjeskyss føres på kostnadsart 11730  

 Kjøp av sporveiskort føres på kostnadsart 11731  

 Kilometergodtgjørelse til foresatte innrapporteres i NLP og føres på kostnadsart 11610 

 Kostrafunksjon 223 benyttes på all transport til og fra skole 

 

Dersom skolens undervisningsopplegg medfører at eleven har behov for transport som en del av 

opplæringen må skolen dekke utgiftene av egne midler. Dette gjelder for eksempel transport i 

forbindelse med svømming, ridning, gym, utflukter osv. 

 

 Ved utflukter/ekskursjoner benyttes kostnadsart 11735.  

 Skyss til svømmeundervisning føres på kostnadsart 11732.  

 Gymtransport føres også på kostnadsart 11732.  

 

Transportutgifter til disse tre punktene føres på Kostrafunksjon 202. 

 

 

 

 

 

 

Astrid Søgnen 

direktør 

 
 

Sidsel Sparre 

avdelingsdirektør 

Vedlegg: 1. Mal for enkeltvedtak om skyss 

2. Utdrag av pkt. 2 i Kravspesifikasjon for elevtransport i Oslo 

kommune v/Utdanningsetaten 

 


