Følgeskriv i forbindelse med påmelding til SFO
Skoleåret 2017/ 2018
Kommunal presisering vedrørende skoleskyss, skolefritidsordning og venting på tilbud i
kulturskolen.
Skoleskyss
Skoleskyss er regulert i Opplæringslovens § 7-1 og § 13-4.
Retten til skoleskyss er knyttet til start og slutt på skoledagen. Det tas her utgangspunkt i
første time på skolen, og skolens siste time, ikke når den enkelte elev er ferdig med sin
skoledag.
Elever i første klasse som har med enn to kilometer med skolevei har rett til fri skoleskyss.
For alle andre klasser skal skoleveien være på over fire kilometer for å ha rett til fri skyss.
Overhalla kommune har i tillegg innvilget fri skyss på enkelte strekninger som regnes som
særlig trafikkfarlige. Dette gjelder følgende strekninger:
1. Det gis fri skoleskyss for alle elever i 1. - 7. klasse som må trafikkere FV 17 vest for
Barliakrysset.
2. Det gis fri skoleskyss for alle elever i 1. - 7. klasse som er elever ved OBUS (etter fritt
skolevalg) som må krysse Ranem bru.
3. 6-åringer som må krysse FV 17 i Overhalla sentrum får fri skyss.
4. Elever i 1.- 4. klasse gis rett til fri skyss på følgende strekninger:
a) Strekninger langs RV17 som ikke har gangfelt.
b) Fv 434 Mælen – Hunn skole.
c) Fv 436 Skilliås – Hunn skole.
d) Fv 431 Strekningen Renbjør til ”Glømmenkrysset” – Hunn skole.
e) Kv 31 Himo/Solum – Obus.
f) Kv 27 Himo - Lille Amdal – Svarliaunet – Obus.
g) Kv 27 Svarlitoppen og til og med Svalifoten boligfelt så lenge det ikke eksisterer
gang- og sykkelvei.
Rett til skyss dersom man ikke overstiger minimumslengde på skolevei kan innvilges etter
søknad, dersom særskilte forhold tilsier det. Søknader om utvidet rett til skoleskyss stiles til
fagsjef oppvekst.
Der elever må vente på skoleskyss organiserer skolene tilsyn i denne perioden.
Skolefritidsordning
Skolefritidsordning er regulert i Opplæringsloven § 13-7.
Skolefritidsordningen er for elever på første til fjerde trinn. Ved å benytte
skolefritidsordningen om morgenen mister man retten til fri skyss til skolen. Ved bruk av
skolefritidsordningen etter undervisningen kan dette kombineres med skoleskyss hjem.

Overhalla kommune tilbyr tre ulike plasstørrelser på skolefritidsordningen:




Inntil 10 timer
11-19 timer
20 timer og mer

Venting på tilbud i kulturskolen
Tilbud om kultur- og musikkskole er regulert i Opplæringsloven § 13-6.
Elever i første til fjerde klasse som benytter skolens lokaler til å vente på tilbud i kulturskolen
etter endt skoledag, må benytte tilbud i skolefritidsordningen, eventuelt leksehjelp. Skolene
har ikke mulighet til å ha tilsyn med elever som ikke er tilknyttet et organisert tilbud av
hensyn til elevenes sikkerhet.

