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Skolekørsel for elever til 

specialklasser og -skole 

Indledning 

I Sønderborg Kommune har vi fokus på, at alle børn og unge bliver så selvstændige 

som muligt. Det gælder også det at blive fortrolig med at komme til og fra skole. 

Vores mål er, at så mange elever som muligt kan benytte offentlig transport eller kan 

for eksempel cykle/gå til og fra skole. Det er vigtigt, at forældre og skole aktivt 

arbejder sammen omkring dette. 

 

Vi tager afsæt i, at børn går, cykler eller ved længere skolevej benytter offentlig bus. 

Hvis dit barn ikke kan dette, kan der søges om anden kørsel til og fra dit barns 

specialtilbud. 

 

Denne kørsel gennemføres som fællestransport i taxa eller taxabusser efter faste 

ruter og med faste opsamlingssteder på ruten. Kørslen planlægges med så kort 

køretid og ventetid som muligt. Der kan dog i enkelte tilfælde opstå op til 60 minutters 

køretid og 60 minutters ventetid på skolerne.  

 

Børn og unge skal visiteres til ordningen med fællestransport. Hvis du mener, at dit 

barn har brug for fællestransport, kan du kontakte dit barns skole. For at kunne få 

kørsel med fællestransport skal dit barn opfylde kriterierne for afstandsreglerne for 

gratis kørsel.  
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Afstandskriterier for gratis fællestransport 

Gratis transport er bestemt af afstandsregler for skoletransport mellem hjemadresse 

og dit barns specialklasse/specialskole.  

Afstandsreglerne er de samme som for elever, der går på distriktsskolen. 

Elever, hvis forældre ikke bor sammen og som har fælles forældremyndighed og 

begge bor i Sønderborg Kommune, kan også få kørsel til samværsforældre. Det er 

også en forudsætning, at samværet og dermed kørslen sker efter et fast mønster og 

at adresse for samværet opfylder de generelle afstandskriterier for at kunne få gratis 

transport. 

 

Afstandskriterier 

Der kan ydes gratis kørsel med bus 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 også gratis kørsel til elever, 

som har kortere skolevej, hvis vejen 

er skønnet trafikfarlig.  

Afstanden vurderes ud fra google 

maps ad korteste vej eller stier, som 

ikke er trafikfarlige.  
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Dispensation fra afstandskriterier 

Der kan i særlige tilfælde bevilges kørsel fra kortere afstand ud fra en individuel 

vurdering af elevens sygdom eller fysiske / psykiske handicap. Ønsker du at søge om 

dispensation for afstand, skal du kontakte dit barns skole. En bevilling varer højst et 

år ad gangen. Skolen vil i samarbejde med dig vurdere behovet gennem perioden. 

 

Kan jeg få befordringsgodtgørelse? 

Hvis dit barn har ret til gratis transport og du ønsker at køre dit barn til/fra skole i 

stedet for bevilliget transport, har du mulighed for at søge om kilometergodtgørelse 

for din merkørsel. Kontakt Børn, Uddannelse og Sundhed v/ Lene Damsø, hvis du 

ønsker at søge om kilometergodtgørelse. Se kontaktoplysninger bagerst i folderen. 

 

Efter bevilling af transport – hvad så? 

Dit barn hentes og bringes på et opsamlingssted i nærheden af bopælen. Du får 

besked i E-boks eller Aula om sted og mødetid.  Kan dit barn ikke selv gå fra bopæl til 

opsamlingssted, skal du sørge for, at dit barn hjælpes derhen. 

Skolen vurderer sammen med jer mindst en gang årligt jeres barns kompetencer og 

udvikling vedrørende transport og opsamlingssted. 
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Kørsel til og fra specialtilbuddets SFO/klub 

Hvis dit barn går på 0.-2. klassetrin, kan dit barn få kørsel til/fra SFO på skoledage og 

i ferier, hvor SFO har åben, hvis dit barn i øvrigt er berettiget til befordring til/fra 

skolen ud fra afstandsreglerne eller eventuel dispensation herfor. 

 

Skal dit barn i SFO /klub i ferier eller på skoledage og går på 3.-10. klassetrin skal du 

selv hente/bringe dit barn. 

 

Har du udgifter til transport, som ligger ud over det, du ville have haft, hvis dit barn gik 

i en almindelig SFO/klub på distriktsskolen, kan du søge om at få dækket 

omkostninger ved Børn og Unge Team, Handicap i Myndighedsafdelingen. 

Ansøgningen sendes på skemaet ”Ansøg om tilskud til merudgifter for børn og unge 

– Servicelovens § 41”, som findes på borger.dk.  

For at komme i betragtning skal dit barn have betydelig og varigt nedsat psykisk 

og/eller fysisk funktionsevne eller langvarig eller kronisk, indgribende sygdom.  

 

Kørsel mellem SFO/skole og bevilliget aflastning 

Har du af Myndighed Børn/Unge fået bevilliget et aflastningstilbud, og befordring 

derfor skal ske mellem aflastningstilbuddet og skole/SFO, skal der sammen med 

bevilling af aflastningen også være en bevilling på kørsel. Denne bevilling skal søges, 

hos den myndighed, som har bevilget aflastningstilbuddet. 
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Ansøgning om solokørsel 

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt med en individuel solokørsel for en 

afgrænset periode. Her er der tale om børn/unge, hvor det vil være yderst 

invaliderende for barnet/den unge at gennemføre fællestransport sammen med 

andre.  

 

Solokørsel bevilliges efter en individuel vurdering af barnets udfordringer ved fælles 

kørsel. Denne vurdering sker i samarbejde mellem forældre, Pædagogisk 

Psykologisk Rådgivning og dit barns specialtilbud. Lægefaglig dokumentation for 

barnets behov og udfordringer skal kunne forelægges ved behov under vurderingen. 

 

Ansøgning om solokørsel fremsendes af skolen til Visitationsudvalget for 

Specialundervisning. Visitationsudvalget vil give besked til skolen, om ansøgningen 

kan imødekommes. Det vil tage omkring fire uger, før du kan forvente et svar på 

ansøgningen.  

 

Behovet for solokørsel vil blive vurderet løbende i samarbejde med dig forælder og 

skolen. Der udarbejdes en pædagogisk handleplan for solokørslen. En solokørsel vil 

altid have det mål, at barnet bliver i stand til og fortrolig med at køre i fællestransport 

med andre børn. Handleplanen indgår sammen med psykologens vurdering i 

ansøgningen om solokørsel.  
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Har du spørgsmål til skolekørsel? 

 

Spørgsmål til skolen – praktisk omkring transport og ansøgninger 

Har du spørgsmål til skolekørsel, kan du rette henvendelse til dit barns skole,  

der kan hjælpe dig videre i forhold til det praktiske omkring kørsel, herunder  

ansøgninger. 

 

Spørgsmål til skoleafdelingen - regler om transport 

Har du spørgsmål til regler om transport, er du velkommen til at rette  

henvendelse til:  

Lene Damsø, konsulent  

Børn, Uddannelse og Sundhed 

ldpe@sonderborg.dk Tlf. 2790 8247 

 

 

 

 

 

 

mailto:ldpe@sonderborg.dk
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Mit barn har behov for skoletransport                     

– hvad er vigtigt for mig som forælder at vide? 

 

 Dit barn skal som udgangspunkt kunne komme til/fra skole ved at       

transportere sig ved hjælp af for eksempel offentlig transport, at cykle            

eller gå til/fra skole eller lignende – se side 1    

 

 Går dit barn på 0.-2. klassetrin, kan dit barn få kørsel til/fra SFO på skole-    

dage og i ferier, hvor SFO har åben, hvis dit barn i øvrigt er berettiget til      

kørsel til/fra skolen ud fra afstandsreglerne eller har dispensation herfor         – 

se side 2 og 4. 

 

 Går dit barn i 3.-9./10.klasse, skal du selv sørge for transport til og fra SFO. . 

Der er dog mulighed for at søge om dækning af merudgifter jf. § 41 i   

Serviceloven – se side 4. 

 

 Er dit barn bevilliget kørselsordning og du selv har mulighed for at stå for 

kørslen, har du mulighed for at ansøge om befordringsgodtgørelse -                   

se side 3. 

 


