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Akershus fylkeskommune 

Retningslinjer vedrørende skoleskyss for 

grunnskolen, Akershus fylkeskommune 

Fastsatt av Akershus fylkesting 30. oktober 2017 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om 

grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-4 og lov 4. juli 2003 nr. 84 om 

frittståande skolar (friskolelova) § 3-7. 

§ 1. Lovgrunnlag 
Akershus fylkeskommune har ansvar for skoleskyss, reisefølge og tilsyn for elever etter 

bestemmelsene i opplæringslova 17. juli 1998 nr. 61 og friskolelova 4. juli 2003 nr. 84, med tilhørende 

forskrifter. 

§ 2. Virkeområde 
I disse retningslinjene er inntatt utfyllende bestemmelser om Akershus fylkeskommunes ansvar for 

skoleskyss for elever i grunnskolen. 

§ 3. Rett til skoleskyss 
Elever som mottar spesialpedagogisk hjelp, har rett til skoleskyss alle dager i året de faktisk mottar slik 

hjelp. 

Elever som får særskilt tilrettelagt opplæring i bedrift har rett til skyss. 

§ 4. Rett til skyss til andre lokaler enn ordinær skole 
Elever har rett til skyss i forbindelse med avvikling av arbeidsuken eller annen utplassering i 

arbeidslivet. 

Dersom utplassering eller praksis er en del av et eget tilrettelagt opplegg for den enkelte elev, har 

eleven rett til skyss mellom hjem og opplæringssted etter de vanlige reglene for reisetid og lengde. 

Elever har rett til skyss når undervisningen midlertidig legges til andre lokaler enn nærmeste skole. 

§ 5. Tidspunkt for skoleskyss 
Elevene har rett til skoleskyss til skolens ordinære start- og sluttider. Skyss mellom skole og hjem 

utenom disse tidene gis vanligvis ikke. 

Elevene har rett til skoleskyss på dager som avviker fra den ordinære skoleruten, f.eks. dager med 

eksamener, heldagsprøver, ekskursjoner, skoleavslutning eller lignende, dersom dette på forhånd er 

godkjent av Akershus fylkeskommune ved Ruter AS. 

§ 6. Akseptabel gangavstand til eller fra oppsamlingsplass 
Akseptabel gangavstand til eller fra oppsamlingsplass for elevene i Akershus er i utgangspunktet: 

 1 km for elever i 1. klasse 

 2 km for elever i 2.-10. klasse 

Akseptabel gangavstand vurderes særskilt dersom for eksempel topografiske eller klimatiske forhold 

tilsier dette. Slike forhold bør fremkomme av innmeldingslistene. 
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§ 7. Reise- og ventetid 
Akershus fylkeskommune skal sørge for at elevenes samlede reise- og ventetid er akseptabel. 

Elevenes reise- og ventetid hver vei, beregnet etter skolens ordinære start- og sluttider, skal søkes 

begrenset til 

 45 minutter for elever i 1. til 3. klasse  

 60 minutter for elever fra 4. til 6. klasse  

 75 minutter for elever fra 7. til 10. klasse.  

Ved beregning av akseptabel reisetid skal ventetid, gangtid og tid med transportmiddel ses i 

sammenheng. 

§ 8. Ikrafttredelse 
Retningslinjene skal gjelde fra datoen for fylkestingets vedtak. 
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