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INFORMASJON OM SPESIALSKYSS                     
mangler skolebuss/farlig skolevei 

 

Til elev og foresatte 

 
Du er innvilget spesialskyss mellom hjem og skole fordi du mangler busstilbud på 
hele eller deler av strekningen eller har farlig skolevei mellom hjem og skole.  
 
I den forbindelse ønsker vi å gjøre oppmerksom på følgende:  
 

1. Eleven må være ferdig til henting på avtalt tid/sted. Transportøren skal IKKE 
behøve å vente på eleven. Transporten er å betrakte som annen skoleskyss med 
buss. Elevene har ikke krav på dør-til-dør-transport. Har eleven forsovet seg el. og 
ikke kan rekke transporten uten ventetid for denne, må elevens foresatte selv sørge 
for skyss til skolen, eller eventuelt betale for ventetid. Det er de foresatte/eleven som 
må sørge for å følge med når transportøren kommer. Det er ikke sjåførens oppgave å 
gå ut av bilen for å hente eleven. 
  

2. Ved ankomst og avreise møter transportøren til avtalt tid/sted. Det er transportøren 
som avgjør tidspunktet for ankomst og avreise. Mindre forsinkelser kan forekomme 
grunnet trafikkforhold og samkjøring. Skolens personale må sørge for at mottaks- og 
avreise- rutiner for eleven fungerer tilfredsstillende. Skolens personale har også 
ansvar for tilsyn med eleven i eventuell ventetid før og etter skoletid.  
 

3. Alle må akseptere at det er flere elever med i samme transport, og at sjåføren 
bestemmer hvordan ruten skal kjøres, og i hvilken rekkefølge elevene skal 
hentes/leveres. I en slik samkjøring er alle elevene avhengig av hverandre for å 
komme tidsnok til skolestart, og det kreves derfor at elevene er punktlige.  
 
4. Hvis ikke eleven skal ha transport enkelte dager MÅ dette meldes fra til 
transportøren helst dagen før, men senest 1 time før eleven skulle hentes hjemme, 
eller på skolen.  

 

5. Bestilling av "ny" transport - hvis den opprinnelige bestilte transporten ikke kan 
benyttes på grunn av at eleven ikke er ferdig når transporten ankommer eller 
avbestilling ikke er skjedd i tide, vil ikke bli akseptert. Transportørene har fått beskjed 
om ikke å utføre transportoppdraget med mindre eleven eller de foresatte betaler 
transporten selv.  
 

6. Eleven kan ikke be transportøren om å kjøre andre strekninger enn det som 
bestillingen tilsier. Kjøring til andre adresser, andre tider, være med venner hjem eller 
ha med venner hjem i drosjen, godkjennes ikke av Ringerike kommune.  

 

7. Dersom bakgrunnen for spesialskyssen endres må eleven/foresatte gi beskjed til 
skolen.  
 


