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Resumé
Familie og Institutionsudvalget bedes tage stilling til hvilke kriterier, der skal gælde for ydelse af fri
skolebusbefordring mellem distriktsskole og hjem for Syddjurs Kommunes folkeskolelever med
virkning fra skoleår 2008/2009.

Sagsfremstilling
I henhold til Folkeskoleloven skal kommunen sørge for gratis transport mellem distriktsskole og hjem
for folkeskoleleever, der bor langt fra skolen. Kommunen har mulighed for at yde fri befordring i videre
omfang end det loven foreskriver, men skal som minimum følge gældende retningslinjer for afstanden
mellem skole og hjem:
- Elever i bh. klasse t.o.m. 3. klasse: Over 2,5 km
- Elever i 4. t.o.m. 6. klasse: Over 6 km
- Elever i 7. t.o.m. 9. klasse: Over 7 km
- Elever i 10.klasse: Over 9 km
Børn, der har kortere skolevej end ovenfor anført, har ret til gratis transport hvis vejen er trafikfarlig,
eller hvis de kun kan følge undervisningen, hvis de befordres til og fra skole. Bestemmelserne om
afstand til skolen og trafikfarlig skolevej gælder kun for elever, der bor inden for skolens distrikt. Det
betyder, man ikke nødvendigvis har ret til fri befordring mellem skole og hjem, hvis man vælger
anden skole end distriktsskolen.
Med henblik på en koordinering af tidligere fastsatte principper i de 4 gamle kommuner foreslås at der
med virkning fra skoleåret 2008/2009 ydes fri befordring mellem skole og hjem efter flg. principper:
- Som udgangspunkt ydes fri befordring mellem distriktsskole og hjem efter Folkeskolelovens
bestemmelser og afstandskriterier.
- Der kan dispenseres fra afstandskriterierne i tilfælde, hvor skolevejen af politiet er bedømt som
trafikfarlig.

Økonomi
De foreslåede principper forventes ikke at medføre merudgifter i forhold til nuværende udgiftsniveau.

Lovgrundlag
Folkeskoleloven § 26.

Indstilling
Direktøren for Familie og Institutioner indstiller, at der ydes fri befordring i henhold til
Folkeskolelovens bestemmelser og afstandskriterier med virkning fra skoleår 2008/09.
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