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Skoleveje og buskort
Kommunen sørger efter folkeskolelovens §26 for fri befordring af skoleelever mellem
distriktsskolen og et sted i nærheden af hjemmet.

Dit barn kan få et gratis buskort, når det bor i kommunen og går på distriktsskolen, hvis:

1. Dit barn har mere end en bestemt afstand fra hjemmet til distriktsskolen, som er:
0.3. årgang: 2,5 km.
4.6. årgang: 6,0 km.
7.9. årgang: 7,0 km.
10. årgang: 9,0 km.

Afstanden beregnes som den korteste vej eller sti, der er mellem elevens bopæl og nærmeste indgang til skolens område. Afstanden
beregnes ved hjælp af rutevejledningen på Google Maps https://www.google.dk/maps/ (https://www.google.dk/maps/) samt Kommunens
GISsystem.
2. Dit barn skal færdes langs eller krydse en trafikfarlig vej for at komme til sin distriktsskole uanset afstanden. Læs mere nedenfor under
trafikfarlige skoleveje.
3. Dit barn i perioden den 1. nov.31. marts skal færdes langs eller krydse en trafikfarlig vej, hvor Skoleafdelingen ikke kan anvise en
alternativ rute, der bliver vintervedligeholdt. Vinterkort er gældende i perioden: 1. november  31. marts.
Dit barn kan ikke få et gratis buskort, hvis:

Dit barn går på privatskole eller anden skole end distriktsskolen.
Søg om skolebuskort

Ansøgning om skolebuskort sker via selvbetjeningsløsningen under skoler (/Borger/Selvbetjening).
Vær opmærksom på!

Deadline for helårskort er den 30. april. Hvis du ansøger efter denne dato, kan vi ikke garantere, at dit barn har skolebuskortet til første
skoledag. Du skal søge buskort hvert år.
Deadline for vinterkort er den 1. oktober.
Der kan ansøges om helårskort og vinterkort efter deadline.

Læs mere om:
Fold alle ud

Søg om gratis skolebuskort
Søg om sygebefordring
Hvis dit barn ikke kan få buskort, kan du købe et periodekort
Kørsel til specialklasse
Se om dit barn har en trafikfarlig skolevej
Buskort til 10. klasse og eliteidrætsklasser
Har dit barn mistet sit buskort?

http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boernskoleogfamilie/SkolerSFOogklub/Skolevejeogbuskort
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Skoleafdelingen
Administrationen

Søvej 1
8600 Silkeborg
Personlige henvendelser

Mandagtirsdag:
10.0014.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.0017.00
Fredag: 10.0014.00
Telefontid

Mandagonsdag:
08.0015.00
Torsdag: 08.0017.00
Fredag: 08.0014.00
Send sikkert digital post (https://borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=5482&subjectid=26355)
89 70 19 00
Send Email (mailto:skole@silkeborg.dk)

http://silkeborgkommune.dk/Borger/Boernskoleogfamilie/SkolerSFOogklub/Skolevejeogbuskort
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