
 

Retningslinjer for skoleskyss – Sarpsborg kommune 

Vedtatt av bystyret 20.09.2012.  

Justert i tråd med rundskriv; Udir-2-2019. Referatsak til bystyret 27.2.2020. 
 

1. Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skoleskyss. For 
elever i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer.  

2. Elever som på grunn av dokumentert funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom har 
behov for skoleskyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og 
opplæringsstedet.  
For elever med plass i SFO omfatter denne retten også skyss til og fra SFO, begrenset til skoleåret.  
For elever som får opplæring ved en forsterket enhet kan det innvilges rett til skyss til og fra SFO i 
skolens ferie og fridager dersom det er behov for spesielt tilpasset bil, og foresatte ikke disponerer 
slik egnet bil.  Det forutsettes et fast skyssmønster. 

3. Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skoleskyss uavhengig av 
avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet.  
Særlig farlig skolevei defineres ut fra disse kriteriene: 
 

50 km fartsgrense Sterkt trafikkert vei uten fortau 
eller gang- og sykkelsti 

Elever 1.-2. trinn 

Sterkt trafikkert vei uten fortau, 
gang- og sykkelsti eller veiskulder 

Elever 3.-7. trinn 

Kryssing av sterkt trafikkert vei 
som ikke er tilrettelagt for kryssing 

Elever 1.-4. trinn 

60 km fartsgrense Moderat trafikkert vei uten fortau 
eller gang- og sykkelsti 

Elever 1.-2. trinn 

Sterkt trafikkert vei uten fortau 
eller gang- og sykkelsti 

Elever 1.-4. trinn 

Sterkt trafikkert vei uten fortau, 
gang- og sykkelsti eller veiskulder 

Elever 5.-7. trinn 

Kryssing av sterkt trafikkert vei 
som ikke er tilrettelagt for kryssing 

Elever 1.-4. trinn 

70km fartsgrense 
eller mer 

Trafikkert vei uten fortau eller 
gang- og sykkelsti 

Elever 1.-7. trinn 

Moderat trafikkert vei uten fortau, 
gang- og sykkelsti eller veiskulder 

Elever 8.-10. trinn 

Sterkt trafikkert vei uten fortau 
eller gang- og sykkelsti 

Elever 8.-10. trinn 

Kryssing av trafikkert vei uten 
tilrettelagt kryssingssted 

Elever 1.-7. trinn 

Kryssing av sterkt trafikkert vei 
uten tilrettelagt kryssingssted 

Alle elever 

 
Sterkt trafikkert vei:  kommunal, fylkes- eller riksvei med trafikkmengde (ÅDT) > 8000  
Moderat trafikkert vei:  kommunal, fylkes- eller riksvei med trafikkmengde (ÅDT) > 1000 
Trafikkert vei:   samlebegrep for trafikkert kommunal, fylkes- eller riksvei. 
 
Det kan innvilges skoleskyss i vinterhalvåret (desember-februar) for elever som ferdes langs 
strekninger hvor snø- og brøyteforhold gjør at veiskulder ikke kan benyttes.   
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4. Elever som har delt bosted, har rett til gratis skoleskyss til begge bostedene dersom kravet til 
skoleskyss til bostedet ellers er oppfylt.  Det forutsettes et fast skyssmønster. 
Hensynet til forsvarlig reisetid vil kunne avgrense retten til skyss til begge bostedene. 
 

5. Elever har rett til gratis skoleskyss mellom skole og avlastningshjem dersom kravet til skoleskyss 
ellers er oppfylt. Det forutsettes et fast skyssmønster. 
 

6. Skoleskyss som organiseres av Sarpsborg kommune, samordnes til vanlig med ordinær skoleskyss 
eller annen rutegående transport. Dersom dette ikke er tilgjengelig, eller individuelle behov tilsier 
det, kan annen skyss innvilges.  
 

7. Skyss til andre tider enn det faste skyssmønsteret, organiseres av foresatte. 
 

8. I særlige tilfeller kan det, dersom kravet til skoleskyss ellers er oppfylt, inngås avtale om at 
foresatte selv utfører skoleskyssen. Godtgjøring for slik skyss gis etter satser i 
sjuketransportforskrifta § 5. 
 

9. Elever som går på privatskoler utenfor Sarpsborg kommune og ellers oppfyller kravet til 
skoleskyss, har rett til gratis skyss mellom hjemmet og kommunegrensen. 
 

10. Dersom det innvilges skolegang ved annen skole enn nærskolen, kan det avtales at foresatte tar 
ansvar for hele eller deler av skoleskyssen. 
 

11. Skyss med unntak av ordinær skoleskyss etter pkt 1 innvilges etter søknad fra foresatte. 
Skyss etter pkt 1 meldes fra den enkelte skole til Østfold fylkeskommune.  

 
12. Kommunal retningslinje for skoleskyss – Sarpsborg kommune er vedtatt av bystyret 20.09.2012. 

Retningslinjen er justert i tråd med rundskriv fra Utdanningsdirektoratet; Udir-2-2019, høsten 
2019 og fremlagt for bystyret som referatsak 27.2.2020. 

Retningslinjene er basert på: 

 Opplæringslova §§7-1 til 7-4 

 Privatskolelova § 3-4 

 Retten til skoleskyss Udir-2-2019; Rundskriv Utdanningsdirektoratet, sist endret 19.09.2019 
 Retningslinjer for skoleskyss – grunnskolene i Østfold, Østfold fylkeskommune; 

sist endret 21.06.2017.  
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