
 

 

SKOLESKYSS I GRUNNSKOLEN 

Til:   Alle grunnskoler i Innlandet fylke 
  Skoleadministrasjonen i kommunene 

Dato:  12.08.2020 

Nytt skoleår er rett rundt hjørnet og mange elever i grunnskolen har behov for skoleskyss. 
Her kommer informasjon/status for kommende skoleår. 

Innlandstrafikk 
Fra 01.01.2020 ble Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk slått sammen til Innlandstrafikk, 
organisert som en seksjon i Innlandet fylkeskommune. Innlandet består av 46 kommuner. 
Dette avspeiler også organiseringen av skoleskyssen. Det er noe ulike rutiner i planlegging 

og organisering av skoleskyss i «gamle» Hedmark og Oppland. Det jobbes med å forene 
dette. 

Hvem har rett på skoleskyss? 
Elever som bor mer enn 2 km (1. trinn) og 4 km (2.-10. trinn) fra skolen. Oppmålingen skjer 
i Skyssweb, som bruker samme kartgrunnlag som Innlandsgis/skole. 

Hvordan melde inn skysselever 
Kommunene er ansvarlig for å melde inn elever i Skyssweb.  

 

Skysskort 
• Skysskort til nye elever blir sendt fra Innlandstrafikk før skolestart, og deretter med 

jevne mellomrom. Disse deles ut til elevene så fort som mulig. 

• Elever som hadde skysskort i fjor, og fortsatt har krav på skyss, skal benytte det  

samme kortet. Kortet blir oppdatert på bussen. 

• Alle skal ha, og bruke skysskortet innen mandag 31. august. Etter den dato skal mid-

lertidig skysskort gis ut til elever med innvilget fri skoleskyss men som ikke har mot-

tatt eget skysskort. 

• Elever som har hatt skysskort på barneskolen benytter det samme skysskortet  

på ungdomsskolen. 

• Ved mistet skysskort bestilles nytt via Skyssweb. Det kan ilegges et  

gebyr på kr. 150 for elever fra 8. trinn.  

• Er det elever som ikke har fått skysskort, eller elever som har fått  

skysskort som ikke skal ha det, ta kontakt; post@innlandstrafikk.no 
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Planlegging av skoleskyss 
Skyssplanleggingen gjøres i Skyssweb, som kommuner/skoler har tilgang til. Her kan man 
lese hvordan skoleskyssen er planlagt for hver enkelt elev. Blir det endringer, elever flytter, 
eller andre ting, er det viktig at dette registreres så snart som mulig. 

Oversikt skoleskyssplanleggere 
Innlandstrafikk har delt fylket i fire og fordelt ansvaret for skoleskyss-planleggingen som 
følger:  
 
Turid Kjøle Granseth turid.kjole.granseth@innlandetfylke.no 
• Etnedal, Nord - Aurdal, Sør - Aurdal, Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Fron, 

Ringebu, Sør-Fron, Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå 
 
Gry H Westerhaug gry.henriette.westerhaug@innlandetfylke.no 
• Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Løten, Trysil, Engerdal,  

Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga og Os 
 
Mona Hølen mona.holen@innlandetfylke.no 
• Gausdal, Lillehammer og Øyer 
 
Terje Flaten terje.flaten@innlandetfylke.no  
• Gjøvik, Nordre-Land, Søndre-Land, Vestre Toten, Østre Toten og Gran                        
 
Bjørn Erik Jesnes bjorn.erik.jesnes@innlandetfylke.no 
• Nord- Odal, Sør-Odal, Ringsaker, Stange og Hamar   
 

Skjalg Wigenstad skjalg.ove.wigenstad@innlandetfylke.no 

• Fagkoordinator – skoleskyss, forvaltning, vedtak og klagesaker.     
 
 
Drosjeelever 
For elever som er satt opp på drosje kan lokal transportør kontaktes ved skolestart. 
 
Elever som er satt opp på drosje, men som av en eller annen grunn ikke skal benytte  
transporten en dag eller for en periode, må foresatte/skolen gi beskjed til transportør om 
dette. 

Søknadsskjemaer 

• Alle søknadsskjemaer det vises til under, finner du på: 

https://innlandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole/soknadsskjemaer/  

Spesialskyss – grunnet dokumentert sykdom/funksjonshemming 
Elever som trenger spesialskyss på grunn av sykdom/funksjonshemming, må søke om 

dette på eget skjema. Med søknaden må det foreligge dokumentasjon om skyss-behovet. 
Innlandstrafikk fatter vedtak om skoleskyss ved spesielle behov (søknaden må også  
registreres i skyssweb).  
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Søknad om skoleskyss – trafikkfarlig vei 
Søknad om skoleskyss på grunn av trafikkfarlig vei sendes til Innlandstrafikk, som  
fatter vedtak der avstandskravet er oppfylt. Der avstandskravet ikke er oppfylt (2 og 4 km) 
skal søknad sendes til hjemstedskommunen. Legg ved vurderingsskjema trafikkfarlig vei. 

Søknad om skoleskyss - delt bopel 
Elever som har to bosteder, og ønsker skyss til den bopelen som ikke er den som  
er registrert i Folkeregisteret, må søke om skyss til denne bopelen.  

Søknad om skoleskyss - privatskoler  
Elever som søker går på privatskole vil kun ha skyssrett innenfor bostedskommunen.  
Søknad om skoleskyss sendes bostedskommunen som fatter vedtak,   
jfr. privatskoleloven § 3-7. 

Klage på skoleskyss 
Innlandstrafikk er ansvarlig for å organisere og tilrettelegge skyssen. I noen tilfeller  
medfører dette ventetid og bytte av skyssmiddel. Det er klageadgang på skyssopplegget. 
Klagen sendes Innlandstrafikk. Dersom Innlandstrafikk opprettholder sitt skyssopplegg, 
oversendes klagen til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse.  

En trygg sikker og trivelig skoleskyss 
Vi er alle opptatt av en trygg, sikker og trivelig skoleskyss. I alle busser er det montert  
setebelter. Vi oppfordrer til et bredt samarbeid mellom skole, transportør og Innlandstrafikk 
for å sikre at setebetene brukes. Alle1. trinns elever primo september 2020.  

 

Ønsker du å vite mer om skoleskyss  

• Nettside Innlandstrafikk www.innlandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole  

• Håndbok for grunnskoleskyssen i Innlandet. Oppslagsverk for alle som har spørsmål 
om skoleskyss.  

• Opplæringsloven kapittel 7. Her fremkommer både rettigheter, ansvar og fordeling. 
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Informasjon 

Informasjon om skoleskyss, rutetider, og reiseråd, www.innlandstrafikk.no. 

Er det behov for mer informasjon, ta kontakt med vårt kundesenter på: 

• Telefon 02040 

• E-post: post@innlandstrafikk.no 

 

Reiseråd under korona 
Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og følge anbefalte reiseråd. Det anbefales at elever som 
kan bør sykle eller gå til skolen.  

 

Lykke til med skolestart! 

 

 

 

Vennlig hilsen 
 

v/Skjalg Wigenstad  
Fagkoordinator skoleskyss 

https://innlandstrafikk.no/skoleskyss/videregaende-skole/
mailto:post@innlandstrafikk.no

