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Serviceniveau skolebuskørsel
1. Lovgivning
Serviceniveauet er udarbejdet på baggrund af Folkeskolelovens § 26 samt
bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 om befordring af elever i folkeskolen.

2. Planlægning af skolebusruterne
Følgende elever er berettiget til skolebuskørsel:


Folkeskoleelever, der opfylder afstandskriteriet i folkeskolelovenes § 26, stk. 1,
o 2½ km for elever i 0. – 3. klasse
o 6 km for elever i 4. – 6. klasse
o 7 km for elever i 7. – 9. klasse
o 9 km for elever i 10. klasse



Folkeskoleelever, der har kortere skolevej, men hensynet til børnene sikkerhed
i trafikken gør det påkrævet jf. bestemmelserne om trafikfarlig skolevej i
folkeskolelovens § 26, stk. 1 nr. 2

Skoleelever, der har valgt en anden skole end deres distriktsskole efter reglerne om
frit skolevalg, er ikke berettiget til skolebuskørsel jf. folkeskolelovens § 26, stk. 6.
Kørslen ydes som udgangspunkt til forældremyndighedsindehavernes bopæl. Ved
fælles forældremyndighed ydes befordring til bopælsforælderen – det vil sige der, hvor
barnet er folkeregistreret. Hvis barnet opholder sig lige meget hos begge forældre, og
begge forældre bor i skoledistriktet, kan forældrene dog selv vælge til hvilket af de to
hjem befordringen skal ske. Der kan ikke skiftes adresse for kørslen f.eks. hver anden
uge.
Skolebusruterne i Horsens Kommune planlægges med udgangspunkt i elever i
folkeskolen, som er berettiget til skolebuskørsel jf. ovenstående.
Har friskoler/privatskoler ønsker til ruteplanlægningen søges disse tilgodeset, såfremt
det ikke går ud over betjeningen af folkeskolerne.

3. Udstedelse af buskort
Distriktsskolen udsteder buskort til skoleelever, der er berettiget, jf. ovenstående
kriterier. Forældrene skal selv henvende sig til distriktsskolen, hvis de ønsker at søge
om et buskort.
Buskortet udstedes for et skoleår af gangen.
Afgørelsen omkring udstedelse af buskort samt tilrettelæggelse af kørslen ligger ved
distriktsskolen og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

4. Kørsel og afgange
Befordring sker til/fra offentlig vej ved elevens bopæl. Forældrene har selv ansvaret
for, og skal selv sørge for, at deres barn kommer trafiksikkert til og fra
opsamlingsstedet.

Elevens ventetid på skolen må maksimalt være 60 minutter før første lektion, og 60
minutter efter skoletid.
Skolen skal føre fornødent tilsyn med eleverne i ventetiden. Det fornødne tilsyn
vurderes konkret af den enkelte skole.
Der tilbydes højst 3 afgange fra skolen om eftermiddagen. Børn i skolefritidsordning
kan benytte en af de 3 afgange.
Der tilbydes én afgang om morgenen til skolestart.
Skolebusserne kører på alle årets skoledage.
Der tilbydes ikke kørsel til konfirmationsforberedelse, tandlæge, læge,
musikundervisning og andre fritidsaktiviteter.

5. Anvendelse af skolebusruterne
Skolebusserne er primært tilgængelige for skoleelever, der er berettiget til kørsel, jf.
ovenstående kriterier.
Øvrige elever/personer kan benytte skolebusserne gratis, jf. Byrådets beslutning af
27. august 2018.

6. Gældende for rutenumre
Dette serviceniveau er kun gældende for skolebusruterne i Horsens Kommune. Kørsel
med bybusser, lokalruter og regionale ruter vil fortsat være mod betaling for elever,
som ikke er berettiget til et buskort.
I bilag til serviceniveau fremgår en liste over aktuelle skolebusser og deres rute nr.

7. Dato for godkendelse
Serviceniveauet er godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. oktober 2018.
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Bilag til serviceniveau
Aktuelle skolebusruter i Horsens Kommune:

Rute nr.
Rute 620
Rute 621
Rute 622
Rute 623
Rute 624
Rute 625
Rute 630
Rute 631
Rute 633
Rute 634
Rute 635
Rute 670
Rute 672
Rute 673
Rute 674

Område
Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup
Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup
Brædstrup-Tværvej-Brædstrup
Tønning-Træden-Underup-Nim
Brædstrup-Grædstrup-Brædstrup
Brædstrup-Sdr. Vissing-Voerladegård-Brædstrup
Vestbirk-Gedved-Østbirk
Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk
Hovedgård-Gedved-Hovedgård
Hovedgård-Søvind-Hovedgård
Hovedgård-Gangsted-Grumstrup
Hatting-Kørup-Molger-Lund
Østerhåbskolen Hatting-Østerhåbskolen Torsted
Dallerup-Sejet-Tyrsted
Bleld-Nebel-Stensballe
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