SØKNAD OM SKOLESKYSS FOR ELEV SOM BOR SKIFTEVIS HOS MOR OG FAR
A: Opplysning om eleven
Navn:
Folkeregistrert adresse:
Skole:

Gnr/bnr:
Klasse:

Skoleår:

B: Opplysninger om foresatte
Mors navn:

Tlf:

Adresse:

E-post:

Fars navn:

Tlf:

Adresse:

E-post:

C. Skyssbehov til og fra skolen (sett kryss ved riktig(e) alternativ(er))
Eleven kan benytte skolebuss til/fra begge foreldrenes bosteder
Eleven kan benytte skolebuss til/fra bostedet til én av foreldrene
Foreldrene kan kjøre eleven til/fra skolen
Annen skyssordning vil være nødvendig
Nærmere beskrivelse av skyssbehovet:
(fortsett evnt neste side)
D: Skolefritidsordning?
Har eleven opphold i SFO? (Sett kryss ved riktig alternativ)
Hvis Ja, beskriv hvordan (morgen, ettermiddag, hvilke dager osv.)

Ja

Nei

Vi bekrefter at vi har 50-50 % deling av omsorgen av eleven, og at eleven bor tilnærmet like mye hos
mor og far. Samværsavtale vedlegges.
Sted:________________________________

Dato:___________

_______________________________________
Underskrift mor:

________________________________________
Underskrift far:

E: Eventuelle tilleggsopplysninger fra skolen:

Skolen bekrefter at opplysningene er riktige og sender søknaden til Nord-Trøndelag Fylkeskommune,
Postboks 2560, 7735 Steinkjer.
Dato:
Underskrift (rektor):

Informasjon om skoleskyss – delt omsorg
Forutsetninger:
 For at skoleskyss kan innvilges, må foreldrene ha 50-50 % deling av omsorgen. Barna må bo tilnærmet like
mye hos begge foreldrene.
 Skyssbehovet må være forutsigbart - fast turnus.
 Elevene skal fortrinnsvis følge allerede eksisterende kollektivtilbud.
 For elever med to bopeler må den anbefalte totale reisetid (ventetid og reisetid) i enkelte tilfeller fravikes.
Opplysninger:
Hvis disse forutsetningene er oppfylt må heimen ta kontakt med skolen/kommunen for søknad. Den må inneholde
følgende opplysninger:
 Elevens navn, folkeregistrert adresse, skole, klasse og skoleår.
 Navn, folkeregistrert adresse (evnt gnr/bnr), telefonnummer og e-postadresser til begge foreldre.
 Forutsetning med 50-50 % deling av omsorg bekreftes av foreldrene med en samværsavtale.
 En beskrivelse av skyssbehovet (foreldrekjøring, partallsuker/oddetallsuker, skyss til bussholdeplass osv)
 Opplysning om eventuell SFO-ordning for eleven.
Krav til dokumentasjon:
 Samværsavtale
Saksgang:
 Foreldrene sender søknad til skolen
 Søknaden bekreftes av skolen og videresendes til kommunen.
 Kommunen sender den originale søknaden til Nord-Trøndelag fylkeskommune til behandling.
 Fylkeskommunen behandler søknaden og gir skriftlig tilbakemelding på søknaden.
Det må søkes for hvert skoleår. Eventuelle spørsmål om slik skyss rettes til fylkeskommunen.
Søknadsfrist:
Søknadsfrist: 15. mars hvert år. Nye søknader behandles forløpende ved behov.
Nærmere opplysninger om skoleskyss finnes på: www.ntfk.no
Tilleggsopplysninger

