
 

Skjema – søknad om skoleskyss 
 

Unntatt off. iht  
Offentlighetsloven § 13, fvl. § 13 
 

 

Administrert av: Fagkonsulent skole Hildegunn Sandvik Versjon: 1 

Godkjent av: Etatssjef for oppvekst og kultur Ellen Benestad 
Godkjent dato: 10.03.2011 
 

 

Elevens navn 

 
      

SØKNAD OM SKOLESKYSS 
 

 
 

Elevens navn: ______________________________________________ Dato:__________ 

 

Adresse: _________________________________________________________________ 

 

Adresse 2 (dersom delt omsorg): _________________________________________________ 

 

Født: _____________    Skole: ___________________________ Klasse/trinn: _______ 

 
Grunnlag for søknad om skoleskyss 

- Elever 2. - 10. trinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis 
skyss. (Opplæringslovens § 7-1, første ledd)  

- Elever på 1. trinn som bor mer enn to kilometer fra skolen har rett til gratis skyss. 
(Opplæringslovens § 7-1, første ledd)  

- Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei kan ha rett til gratis 
skoleskyss (Opplæringslovens § 7-1, første ledd). På baksiden av dette skjemaet finnes en 
oversikt over hvilke veier Ås kommune har definert som særlig trafikkfarlige 
(Retningslinjer for skoleskyss i Ås, av 09.03.2011).  

- Elever som har funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom kan ha rett til 
gratis skyss (Opplæringslovens § 7-3, første ledd). Legeerklæring må framlegges.  

- Retten til skyss gjelder ikke til og fra SFO 
 

Det søkes med dette om gratis skoleskyss for _______________________________________ 
på bakgrunn av følgende kriterium: (sett kryss) 
 

 Avstand  
 Særlig trafikkfarlig vei 
 Funksjonshemming eller midlertidig skade/sykdom 

 
Skyssbehov:  (sett x) 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Før skolen ( Fra hjem til skole )      
Etter skolen (Fra skolen og hjem )      
Eventuelt andre opplysninger: 
 
 
 
 
Underskrift 

 

Dato: __________ Foresatte:_______________________________________________________ 



 

Skjema – søknad om skoleskyss 
 

Unntatt off. iht  
Offentlighetsloven § 13, fvl. § 13 
 

 

Administrert av: Fagkonsulent skole Hildegunn Sandvik Versjon: 1 

Godkjent av: Etatssjef for oppvekst og kultur Ellen Benestad 
Godkjent dato: 10.03.2011 
 

 

 
I Ås kommune kan det søkes om gratis skyss grunnet særlig trafikkfarlig 
vei, ved følgende veier/ områder:  
 

Skoler og veier 
 

Kommentar 

Brønnerud:  

Strekningen mellom Teigen og krysset 
F56/Syverudveien. 

Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4 trinn og som særlig 
trafikkfarlig fra og med uke 44 t.o.m. uke 12 for elever på 5. -7. trinn. Det 
tilbys skyss til elever på 1. – 4. trinn hele året og til elever på 5. – 7. trinn 
fra og med uke 44 t.o.m. uke 12. 

Kroer:  

Strekning mellom Bakk og veikrysset ved 
Gulli. 

Strekningen mellom Teigen og Rød. 
 

 
Vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året.   

Nordby: 

Strekningen mellom Melbykrysset og 
Vassum 

Vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året.   

Strekningen mellom Melbykrysset og 
Teigen. 
 

Vurderes som særlig trafikkfarlig hele året for 1. – 4. trinn og som særlig 
trafikkfarlig fra og med uke 44 t.o.m. uke 12 for elever på 5. - 7. trinn. Det 
tilbys skyss til elever på 1. – 4. trinn hele året og til elever på 5. – 7. trinn 
fra og med uke 44 t.o.m. uke 12. 

Rustad:  

Kryssing av Rv 152 nord for E 18. Vurderes som særlig trafikkfarlig elever på 1. – 4. trinn.  Det tilbys skyss til 
elever på 1. – 4. hele året. Kryssingen vurderes ikke som særlig trafikkfarlig 
for elever på 5. til 7. trinn. Det tilbys skyss til elever på 5. – 7. trinn uke 44 

t.o.m. uke 12 fra Holstad buss-holdeplass grunnet særlig trafikkfarlig 

strekning ved Skuterudsletta.  

Kryssing av Rv 152 og strekningen ved 
Skuterudsletta – Holstad bussholdeplass 

Vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 1. – 7. trinn fra og med uke 
44 t.o.m. uke 12. Det tilbys skyss til elever på 1. – 7. trinn fra og med uke 
44 t.o.m. uke 12 (ordinært skysskort). 

Kryssing av E 18 øst for R 152. Vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn. Det tilbys skyss hele året.   

Solberg: 

Kryssing av E 18 på Sneissletta for elever 
på 1. - 7. trinn. 

Vurderes som særlig trafikkfarlig å krysse veien.  
Den innvilges skyss for elever i 1. til 7. trinn som må krysse E18 
Sneissletta.  

Åsgård: 

Fra Krysset Brekkeveien - Bjørkeveien og 
sørover Brekkeveien i vintertiden 

Vurderes som særlig trafikkfarlig for 1. - 7. trinn fra og med uke 44 t.o.m. 
uke 12. Det tilbys skyss til elever på 1. – 7. trinn fra og med uke 44 t.o.m. 
uke 12. 

Ski skole:  

Kråkstadveien mellom Tandbergveien og 
Haugteigveien.  

Vurderes som særlig trafikkfarlig fra og med uke 44 t.o.m. uke 12 for 
elever på 1. – 7. trinn. Det tilbys skyss til elever på 1. – 7. trinn fra og med 
uke 44 t.o.m. uke 12.  

Ås ungdomsskole:  

Kryssing av Rv 152 og strekningen ved 
Skuterudsletta – Holstad bussholdeplass 

Vurderes som særlig trafikkfarlig for elever på 8. – 10. trinn fra og med uke 
44 t.o.m. uke 12. Det tilbys skyss til elever på 8. – 10. trinn fra og med uke 
44 t.o.m. uke 12 (ordinært skysskort). 

 
 
For flere opplysninger, se ”Retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune, 09.03.2011” på kommunens hjemmeside. 


