Befordring af elever, som er visiteret til specialskoler og specialklasser.
Hvem har ret til gratis befordring:
Hvis dit barn er visiteret til et undervisningstilbud i specialklasserække eller på specialskole af
Sønderborg Kommune, kan dit barn få befordring mellem bopæl og skole efter samme
afstandsregler som elever, som går på distriktsskolen.
Det betyder, at der ydes fri befordring til:





elever på 0. - 3. klassetrin, hvis skolevej er 2,5 km eller længere
elever på 4. - 6. klassetrin, hvis skolevej er 6,0 km eller længere
elever på 7. - 9. klassetrin, hvis skolevej er 7,0 km eller længere
elever på 10. klassetrin, hvis skolevej er 9,0 km eller længere

Der ydes ligeledes fri befordring til elever, som har kortere skolevej, men hvor skolevejen er
skønnet trafikfarlig.
Afstanden vurderes ud fra googlemaps ad korteste vej eller stier, som ikke er trafikfarlige.
Der kan i særlige tilfælde bevilges kørsel ud fra kortere afstand ud fra en individuel vurdering af
elevens sygdom eller fysiske og/psykiske handicap. Bevillingen gælder for højst et skoleår ad
gangen, hvorefter der skal søges for endnu en periode. Man vil som en del af bevillingen lave en
handleplan, omkring arbejdet med at gøre eleven i stand til at befordre sig selv.
Hvordan planlægges kørslen:
Hvis dit barn kan tage ordinære busser/skolebusser, og hvor der findes en bus, som passer med
skolens start/sluttidspunkter, henvises til at benytte disse. Anden kørsel til specialskole og
specialklasserækker arrangeres af Transportkontoret og gennemføres med taxa eller busser efter
faste ruter.
Transportkontoret planlægger med så kort køretid og ventetid som muligt, men af hensyn til
optimal kørsel kan der være op til 60 minutters køretid og 60 minutters ventetid på skolerne
Særlige hensyn:
Hvis dit barn skal befordres alene i taxa, kaldet solokørsel, skal der foreligge en indstilling fra PPR
herom. Bevilling af solokørsel bevilges af Børn og Uddannelse.
Hvortil og hvornår skal befordringen ske:
Dit barn vil blive kørt til/fra bopælsadressen eller et stoppested i nærheden til/fra skolen på
skoledage. Dit barn tilbydes som udgangspunkt én kørsel til skoledagens start og en hjemkørsel
ved skoledagens ophør.
Hvis forældrene ikke bor sammen, har fælles forældremyndighed og begge bor i Sønderborg
Kommune, kan kørsel også ske til samværsforælder de dage, hvor barnet bor hos denne1.
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Serviceudvidelse, som blev besluttet af byrådet 6. april 2016 med ikrafttræden 1. august 2016.

Samværsadressen skal dog ligeledes opfylde de generelle kriterier. Kørsel til begge forældre skal
ske efter fast skema. Ændringer i samværsmønstre skal meddeles skolen og varsles med 1 måned
inden ændringerne slår igennem på kørslen.
Hvis dit barn, af visitationsudvalget i Børn og Uddannelse har fået godkendt, at det går i den lokale
sfo/klub, kan befordringen ske til sfo/klub i stedet for bopælsadresse. Forældrene skal selv sørge
for befordring fra sfo/klub.
Kørsel til og fra sfo:
Hvis dit barn ikke kan benytte ordinære busser/skolebusser til og fra sfo, skal I som udgangspunkt
selv bringe/hente barnet, se dog afsnittet; ”Særligt for elever på 0.-2. klassetrin”.
Særligt for elever på 0.-2. klassetrin.
Dit barn kan få befordring til/fra sfo på skoledage, hvis dit barn ellers er berettiget til befordring
til/fra skole.
Dækning af merudgifter for kørsel mellem sfo og bopæl på ikke-skoledage og for elever på 3.-10.
klassetrin på skoledage.
Har du udgifter til transport, som ligger ud over det, du ville have haft, hvis dit barn gik i en
almindelig sfo på distriktsskolen, kan du søge om at få dækket omkostningerne ved Børn og Unge
Team, Handicap i Børn og Familie. Ansøgningen sendes på skema, som findes på Borger.dk eller
kommunens hjemmeside.
For at komme i betragtning skal dit barn være omfattet af personkredsen for merudgifter efter
Servicelovens § 41. Personkredsen omfatter børn med betydelig og varig nedsat psykisk og/eller
fysisk funktionsevne og børn med langvarig eller kronisk, indgribende sygdom. Det er Børn og
Unge Team Handicap, der vurderer, om merudgifter er en mulighed for jer og bevilger evt. kørsel.
Kørsel mellem sfo/skole og bevilget aflastning.
Har familien fået bevilget et aflastningstilbud og befordring skal ske mellem aflastning og
skole/sfo, skal der i tilknytning til bevilling af aflastning også være en bevilling på kørsel.

Ikrafttræden den 1. august 2015
Godkendt af byrådet den 4. marts 2015
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