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Høringsbrev - Endring av retningslinje for skoleskyss i Ås kommune
Ås kommune sender med dette forslag til endring av Retningslinjer for skoleskyss i
Ås kommune på høring.
Høsten 2019 vil Ås kommune legge fram en sak til politisk behandling om endring av
retningslinjer for skoleskyss i Ås kommune. Forslag til endringer vil kun endre
rettigheter for elever ved Follo barne- og ungdomsskole (FBU) og Rustadtunet.
Forslag til endringer innebærer at elever ved Follo barne- og ungdomsskole (FBU) og
Rustadtunet får rett til skyss til og fra SFO i skolens ferier.
«Elever på Follo barne- og ungdomsskole og elever ved Rustadtunet har rett til skyss
til og fra SFO i skolens ferier.»
«Elever med funksjonshemming på 8. – 10. trinn som benytter seg av SFO/ ESTU,
har rett til skyss til og fra dette tilbudet. Retten omfatter også skyss i skoleferiene.

Det bes om høringsuttalelse/innspill på endringsforslaget.

Vår ref.: 18/02521-4
Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
1430 ÅS
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00
.

Org.nr.
Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
Side 1 av 2

Høringsinstans:
 Foresatte til elever ved FBU som er folkeregistret i Ås kommune
 Foresatte til elever ved Rustadtunet
Høringsperiode: 1. juli - 1. august 2019.
Frist for å sende høringsuttalelse/innspill er 1. august 2019.
Høringsuttalelse/innspill sendes fortrinnsvis til Ås kommune til følgende epost:
mariann.jossang@as.kommune.no.
Høringsuttalelensen/innspill kan også sendes per post til kommunens postmottak og
merkes «Høringssvar skyss - oppvekst og opplæring».
Bakgrunn
FBU flyttet skoleåret 2018/2019 til nye lokaler på Langhus i Ski kommune. Dette har
medført lenger reisevei for elevene fra Ås kommune. Elevene fra Ås får gratis
skoleskyss til og fra hjemmet og skolen, eller eventuelt fra SFO. Retten omfatter ikke
skyss i skoleferiene. Dette er hjemlet i opplæringsloven § 7-3. Ås kommune følger
dette regelverket.
I ferier har foresatte ansvar for skyss til og fra SFO. Beliggenheten til FBU gjør det nå
betydelig mer utfordrende å bruke offentlig transport. Alle foresatte har heller ikke
mulighet til reise i bil.
De andre eierkommunene av FBU betaler for skyss i skolens ferier. Ås kommune vil
endre gjeldende retningslinjer, slik at også elever ved FBU tilhørende Ås kommune,
får de samme rettighetene med tanke på skyss i ferier som elever fra de øvrige
eierkommuner av FBU. I tillegg innebærer endringsforslaget at rettigheten til skyss i
skolens ferier også skal gjelde elever ved Rustadtunet. Dette for et likeverdig tilbud
om skyss.

Med hilsen

Ellen Benestad
Kommunalsjef oppvekst og opplæring

Mariann Jøssang
Skolefaglig rådgiver
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