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Utdrag fra aktuelle lover
og retningslinjer

Lov om grunnskolen og den vidare-
gående opplæringa - Opplæringsloven

Kapittel 7
§7-1 "Elevar i 2, -10, årstrinn som bur meir
enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis
skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to
kilometer. Elevar som har særleg farleg eller
vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss
utan omsyn til veglengda:'

Rundskriv 3 - 2009 fra Utdannings-
direktoratet Kapittel 12

"Elevar som ferdast i trafikken vil alltid vere
utsette for ein viss fare, Dette er likevel ikkje
nok til å få gratis skyss ettersom det må vere
tale om ein "særleg risiko': Dette inneber at
faren ved å ferdast på denne vegen må vere
utanom det vanlege for at vegen skal kunne

karakteriserast som "særleg farleg eller
vanskeleg" skoleveg for den einskilde elev.
Ved vurderinga av om vegen er "særleg farleg
eller vanskeleg" må alle relevante tilhøve ved
vegen kartleggjast. Dette kan mellom anna
vere trafikktettleik, vegdekke, breidde, veg-
skulder, fotgjengarovergangar, fartsdumpar,
lys, generell sikt, fartsgrense og ulykkesstatis-
tikk. Ein må vere merksam på at trafikktilhøva
kan endrast gjennom årstidene, til dømes når
det gjeld lys/sikt, føre og brøyting, Det må der-
etter gjerast ei vurdering av om den einskilde
elev har føresetnader for å ta seg forsvarleg
fram i det aktuelle trafikkbiletet. Ved den
individuelle vurderinga må det mellom anna
takast omsyn til alder, utvikling, syn og hørseL.
Dersom kommunen har vanskar med ei sak
om skyss grunna særleg farleg eller vanskeleg

TRYGG TRAFIKK 5



skoleveg, kan anâre sakkunnfgek(:mtaktast:
Både poiitiog vegvesenkanharelevante
synspunktSornmekomrtünar nyttarogså '
Trygg Trafikk:'

Krav om forsvarlig systam,
QpplæringsiOvenKapittel13
~13-10 (annet ledd)" Kommunen/fylkes,"
kommunen og skoleeigareri for privatskole
etter§, 2~ 12 skal ha eit Jqrsvarleg system fôr
vurdering av om krava i opplæringsiova og
forskriftene til kjva blfr pppfylW'

L()vom behandlingsmåter i forvaltnings"
saker - Forvalttiing$loven

Forvaltningsloven girregler for saksbehand-
ling. Retten til skyss er en individuell rett og
det skal fattes enkeltvedtakjfr forvaltnings~

loven§2; a ogb. Dette innebærer at vedtaket,
må være skriftlig begrunriet og det skal opp"
lyses om klageretten til Fylkesmannen jfr

6 TRYGG TRAFIKK

forvaltningsloven kap Vi Om klage og
omgjøring: Fylkesmannens myndighet som
klageinstans'følger av Qpplæringslovens
kap15~2,første ledd og delegering fra
Utda n ni ngsdirektoratet

Forskriltom miljøreUethelsevørn i
barneliaflerog skolerlJ.v.Kapittel 2 og 3

§2~4 Ansvar. lnternkotwoll' "

"Leder av virksornheteiiharansvarforå p¡!se

atbestemmelsene ielleri rhedholdåv denne
forskrìft overholdes, og skal rettes eg etter
de pålegg som kommunestyret til enhver tid
girVirksornhetenseier skal p¡!se atdet er
etablert et internkontrollsystem;'

§3.14 Sikkerhet oghefsériessigberedskap
"Virksomheten skal planlegges Og drives sli,k ,

atskaderogulykker forebygges.Virksom-

heten skål ha rutiner og Utstyr for håndtering
BV ulykkes- og faresituasjoner. Rutineneog
sikkerhetsutstyret skal vwe kjent for alle,
herunder barn og elever."



(( Ved vurderinga av om vegen er "særlegfarleg eller vanskeleg" må alle relevante
tilhøve ved vegen kartleggjast.))
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Beskrivelse av veien

En viktig del av saksgrunnlaget for vurderingen
om skoleveien er særlig farlig eller vanskelig for
et barn, er en god beskrivelse av veien, Det må
beskrives konkret hvorfor den aktuelle veien opp-
leves som særlig farlig eller vanskelig. Beskriv-
elsen må begrunne at faren ved å ferdes på
denne veien er utenom det vanlige. Her følger
en del sentrale punkter som man kan beskrive
ut i fra. Det er viktig å vektlegge akkurat det
som gjør den aktuelle veien særlig farlig.

. Hvor er den aktuelle skoleveien?

i en vurdering må det presiseres hvilken vei
det gjelder. For å unngå misforståelser mellom
kommunen og foreldre, kan det være lurt å
markere den aktuelle strekningen på et kart.
Hvis det bare er en del av strekningen som
oppleves som særlig farlig, så angi konkret

hvor dette er. Bilder av spesielle punkter kan
også brukes i en beskrivelse. Det anbefales å
foreta en befaring ved skolestart og skoleslutt.
Har det skjedd ulykker eller nesten-ulykker på
denne veien?

. Alternativ vei

Sjekk om denne veien er den eneste eller
beste veien til skolen. Kanskje det finnes alter-
native veier som kan benyttes hele eller deler
av året. Utfordringen er ofte at fotgjengere,
bade barn og voksne, velger den korteste veien
og ikke nødvendigvis den tryggeste. Dersom
en tryggere vei (sti, gårdsvei eller lignende) ikke
blir lenger enn Opplæringslovens grenser på 2
km for ltrinnselever og 4 km for de andre, kan
dette være en god og trygg løsning hele eller
deler av året.

TRYGG TRAFIKK 9



. FartsnÎvå
Veier der biler kjøterfort¡ opplevesöfte sOhl
ùtrygge.FQtgjéngeren må være oppmerksom
påtrafikkenheletidenogkunne rei=gere raskt
på faresituasjoner,

Fartsgrensen på stedet. erviktig informasjon.

Det bør ogsåkömrre fram om det er fartsC
dempe ndetiltak' på veien, .ekserrpelvi sfarts.
humper. Blir fartsgrensenoverholdt?Dersöm
en viktigdelav problemet erenopplevëlse aV

. atbilene kjøreröver tillatthåstighet, børdette
dokumenteres av politi/lensmann.

. Trafikkmeiigde
Hvor stor trafikkener på skoleveien har betyd"
riing for irafikksikkerheten:Noen kommuner
har utstyrfortrafikktelling: Alternatfvt kan man
teUe selv.TeU antall biler sotn'passereridet
tidsrommet barna mElgå der, àltså ved aktuell
skolestart og skoleslutt, Dørsorn en stOf andel

,'avtrafikkener tungbiler, busser eller land-
, bruksrnaskiner, bø~ det komme tram,Er det
like stor trafikk begge retninger? Dersom det
er store forskjeller i trafikkmengde deforskjek
lige ukedagene, for eksempel ved helgeutfart;
bør det også dokumenteres.

.TilretteleggÎligforfotgiéngete
Det øker sikkerheten betraktelig hvis veien er
tilrettlagt fQr fotgjengere. Deter viktig å få

10 TRYGG TRAi=1 KK

" med i en béskrivelseorrdeter fortau, gang~

'sykkelvei,over-ellerunderganger eller om det
ikkøernQentiJretteleg'gihg; Gød belysningav
Veien øker også sikkerheten.

. VeibtElddeog veiskuldèr'

Der veien er smal og det er vanskeligåg¡!
utenfor kjørebanen, kan ,det være krevende å

Være ,fotgjenger. Fotgjengeren må være kon-

stmttertög h91deseg godt utpå kanten. Det
beste era stå stille når bilê passerer. spesielt
tungbiler og busser.

Det bøHegjstreres Om det er plass tjlå gå
, "på utsidehav kjørebanen. Er det plass til ên

fotgjènger hvis det kommer biler fra begge
sider? Ërdei rruligå ga helt ut av veien.eller
er detautqvern, fjellskrenter ellerlignende
SOm hincjrer dette?

. Sikt 09 silqJiindriflget
Noen skoI.eveier har spesielt uo\¡ersiktlìge
punkter. for eksempelskarpe svinger. bèkke"
topper. utkjørslereiier tettvègetasjon.Her kan
det værenøejvendig å stanse förålytteetter

biler før man passerer stedet. Men å lytte
etter bHer, krever atcjetellers erlitentråfikk~

støy der. Nårmati skalvurderesiKt, erdet
viktig å ta utgangspÙnkt ¡barnas høyde,
Høyden har mye å si for hvor lahgt barnet
kan se til begge sider.



( ( Det kan også være vanskelig for barn å forståhvilke retninger biler kan komme fra.))

. Veikryss
Jo vanskeligere krysset oppleves for
bilføreren, jo lettere er det at fotgjengerne
blir oversett. Det kan også være vanskelig
for barn å forstå hvilke retninger biler kan
komme fra. Beskriv hva slags type veikryss
det er på den aktuelle skoleveien r¡:,kryss,
X-kryss, rundkjøring).

. Inn- og utkjøringer

Det kompliserer trafikkbildet hvis det kom-
mer trafikk fra sidene, for eksempel inn- og
utkjøringer fra parkeringsplasser, anleggsom-
råder eller lignende. Dersom det er mange
tungbiler som kommer inn fra sidene, bør
dette dokumenteres utfra forventet antall på
aktuell tid. Dette kan ofte sjekkes ut ved å
ta kontakt med firmaene som står for denne
kjøringen. Alternativt kan man telle selv,

. Kryssing av vei

Barn er mest utsatt for trafikkulykker når de
krysser en vei. Gode kryssingspunkter er der
hvor det er lite trafikk, oversiktlig, ingen park-
erte biler, sving eller bakketopp. Fartsnivå og
trafikktetthet er sentralt. For å krysse veien
trygt, må fotgjengeren beregne tidsluker og
avstand til biler. Dette krever at man kan se
langt nok i begge retninger. Det er viktig å
velge det beste stedet å krysse veien på.

Noen steder er det tryggere å gå litt lenger

langs veien og krysse på et mer egnet sted.
Ved en vurdering av et kryssingssted, er det
viktig at sikten sjekkes i barnehøyde. Høyden
på barnet har mye å si for hvor langt barnet
kan se. Kan barna se bilene, og bilførerne se
barna på tilstrekkelig avstand?

. Gangfelt

Er det gangfelt, bør det brukes. Trafikklys

med signal for gående gir som regel god
sikkerhet, unntaket er der bilførere som skal
svinge til høyre og fotgjengere får grønt
samtidig. Det kan medføre misforståelser
og innebære risiko, Der gangfeltet er skiltet.
opphøyet og godt belyst, øker sikkerheten på
krysningsstedet. Hvis det er få fotgjengere
som benytter gangfeltet, hvis det kommer
brått på bilføreren eller hvis det ligger ved
et komplisert veikryss, øker sjansen for at
fotgjengerne blir oversett

. Veiforhold om vinteren
I store deler av landet endrer forholdene seg
betraktelig i vinterhalvåret. God veibelysning
øker sikkerheten. Blir det brøytet og strødd
til de tidspunkt elevene skal gå til skolen?
Vil høye brøytekanter medføre dårlig sikt og
vanskeligheter for barna å komme seg ut av
kjørebanen hvis det skulle være nødvendig?

TRYGG TRAFIKK 11
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Barns forutsetninger i trafikken

Om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig, henger nøye sammen med forutset-
ninger og modning hos det enkelte barn. Det som er særlig farlig for en 6-åring, er
ikke nødvendigvis like farlig for 10-åringen eller 15-åringen. Trafikkferdighetene er
helt avhengig av relevant trening og opplæring. Det er store individuelle forskjeller
mellom barn på samme aldersnivå.

Il Elever på 1. trinn

Barna er som regel i trafikken sammen med
voksne og har derfor liten erfaring som selv-
stendige trafikanter, De er lave og får et helt
annet synsfelt enn voksne. Elevene har prob-
lemer med å se over hekker og brøytekanter
og er tilsvarende vanskelige å oppdage for
andre trafikanter. Motorikken er ikke ferdig
utviklet og barna kan ha vanskeligheter med
å stoppe brått hvis det kommer en biL. De
yngste elevene er lekne, impulsive og opptatt
av detaljer som fanger interessen der og da.
Vi kan ikke forvente at de tar andre trafikant-
ers perspektiv. Derfor ser de heller ikke hvilke
konsekvenser deres atferd kan ha for dem
selv og andre, Mange er opptatt av regler
og følger disse helt ukritisk, og de forventer

at andre også følger de samme reglene, De
orienterer seg utfra seg selv. Det de selv ser,
tror de at også alle andre ser,

!Kjennetegn:
~ liten trafikkerfaring
~ små av vekst som gjør det vanskelig for

dem å se og bli sett
~ ser detaljer, men oppfatter ikke alltid

sammenhenger
~ har vanskeligheter med å forstå det de

ser og hører i trafikken
~ klarer ikke å bedømme avstand og fart

til biler som nærmer seg
~ forstår ikke at biler kan dukke opp når

de selv ikke ser dem
~ følger regler ukritisk

TRYGG TRAFIKK 13



. Elever på 2. og 3. trinn

Barna får gradvis mer trafikkerfaring. De får
bedre kroppskontroll, men er fortsatt impulsive
og lekne, Bevegelsene blir mer automatiserte,
noe som gir dem muligheter til å konsentrere
seg bedre om trafikken rundt seg. De fleste
er nysgjerrige og har mye energi. Konsentras-
jonen blir bedre, men de kan være ukonsen-
trerte i trafikken, spesielt sammen med flere
barn, Elevene tenker fortsatt konkret og ser
verden utfra seg selv. Når de eksempelvis ser
en bil, så vil de tro at bilføreren også ser dem.

Kjennetegn:

'~ mer kroppskontroll, men fortsatt
lekende og impulsive

~ tenker konkret og trenger konkret

veiledning
~ har vanskeligheter med å ta andres

perspektiv
~ fremdeles opptatt av regler

14 TRYGG TRAFIKK
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. Elever på 4. og 5. trinn

Elever på dette nivået begynner å få erfaring
som selvstendige trafikanter. De fleste har
god motorikk og kroppsbeherskelse. De kan

tolke og dra nytte av det de ser og hører i
trafikken, men fremstår ofte som større, mer
erfarne og modne enn de egentlig er. Elevene
er ikke lenger så regelbundne og stiller oftere
spørsmål til regler og rutiner. Hva jevnaldrende
mener får etter hvert mer betydning, ikke bare
hva de voksne sier.

! Kjennetegn:

~ har trafikkerfaring fra eget nærmiljø
~ ikke lenger så regelbundne, regler

tilpasses eller droppes
~ stiller mer spørsmål og aksepterer ikke

ukritisk voksnes pålegg og anbefalinger
~ mer selvstendige
~ begynner å relatere seg mer til

jevnaldrende
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. Elever på 6. og 17. trinn
'!i

De siste årene på barneskolen har,eleve~e
ganske mye trafikkerfaring og begynner å
kunne overføre erfaringer fr.r en sity,~sjon tilD k I, # · f'¡ I'en annen. e an genera isere ut ra opp æring
og erfaring og er ikke leng'gr så avhlngig; l .., ,
av konkret veiledning. Motorikken er¡ godt

utviklet, og de kan gjøré flere kompliserte
bevegelser samtidig/Éievene ka~'Llbørre
grad forutse situasjoner, eksempélvis forstå
at biler kan korrme leiv om de ikke ~er dem,

~
De forstår be_dre konsekvenser av haridlinger,
men har ofte overdreven tro på egne fer-
digheter.

Kjennetegn:

~ kan overføre erfaringer fra en situasjon
til en annen

i ~ kan generalisere kunnskap
~ kan forutse situasjoner, forstår at biler

kan komme selv om de ikke ser dem.
~ har stor tro på egne ferdigheter
~ har evne til å ta andres perspektiv,
~ forstår bedre konsekvenser av

handlinger

. Elever på 8. til 10. trinn

Elever på ungdomstrinnet er mye i trafikken på
egenhånd, De kan bedømme fart og avstand,
og de kan konsentrere seg. Elevene kan skille
mellom vesentlig og uvesentlig informasjon i
trafikken, men de tenker ofte kortsiktig. Å bli
akseptert av jevnaldrende, er spesielt viktig for
ungdomsskoleelevene. Mange velger derfor
adferd som gir øyeblikkelig belønning i form
av status og anerkjennelse i stedet for det
som er tryggest på lengre sikt. Dette gir seg
for eksempel utslag i at de dropper sykkelhjel-
men fordi det ikke regnes som tøft, Mange
er opptatt av å teste grenser. Foreldrenes på-
virkning for denne gruppen er større enn man
kanskje tror, selv om ungdom i denne alderen
ofte er i opposisjon til egne foreldrene,

Kjennetegn:

~ har trafikkerfaring og en god del
trafikkunnskap

~ kan konsentrere seg
~ mangelfull risikoforståelse
~ tester grenser
~ stor tro på egne ferdigheter og

usårbarhet

TRYGG TRAFIKK 15



,.-'...1'.,,4.

,,/"

.~ ,:'''

.
,,li

~
,"" .,y.

",""I

f'";~..f-

~.)~.i ~,

.~",
"'

.,,;u .. .'



Trafikkopplæring og trening

Et kommunalt vedtak om skoleskyss må sees
i sammenheng med skolens trafikkopplæring,
For at elevene skal ferdes trygt på skoleveien,
kreves det god og systematisk trafikkopp-
læring og trening. Når det innvilges skyss for

de første skoleårene, bør det presiseres at
både foreldrene og skolen må trene med elev-
ene på de aktuelle utfordringene i trafikken,
slik at elevene er i stand til å mestre dem når
skyssen bortfaller.

. Kommunens (skolens) ansvar:
Kommunen ivaretar sitt ansvar for elevenes
trygghet på skoleveien både gjennom skolens
trafikkopplæring og gjennom internkontroll-
systemet i henhold til Forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler.

Kompetansemålene om trafikk i læreplanver-
ket for grunnskolen, Kunnskapsløftet, krever
at skolene gjennomfører en trafikkopplæring
med kontinuitet og progresjon gjennom hele
grunnopplæringen. Det er av stor betydning
at det legges inn systematisk trafikktrening
i skolens nærmiljø og knyttet til de aktuelle
utfordringene.

Forskrift om miljørettet helsevern for barne-
hager og skoler pålegger skolene å ha et
i ntern kontrollsystem. I ntern kontrollsystem et
bør inneholde rutiner som ivaretar elevenes
sikkerhet i forhold til trafikk. Disse rutinene bør
omfatte trafikkavviklingen knyttet til skole-
området og ivaretakelse av elevenes sikkerhet
på turer i skoletiden.

TRYGG TRAFIKK 17



. Foreldrenes ansvar

Foreldrene har hovedansvaret for trafikkopp-
læringen av egne barn. Når det innvilges
skyss for en begrenset periode, er det svært
viktig at det samtidig trenes mye med barna,
slik at de er i stand til å ferdes på egenhånd
når skyssen bortfaller,

Foreldrene må gå den aktuelle skoleveien
sammen med barna og gjøre de korrekte valg
av krysningspunkter, lære barna hva de skal
se og høre etter og hvordan de skal oppføre
seg når de går langs veien. Der barna har

skoleskyss, må opplæringen også omfatte
hvordan man oppfører seg på holdeplassen
og i buss eller drosje.

Foreldrene er barnas viktigste rollemodeller
og det stiller krav til deres egen oppførsel i
trafikken. Forventer man at barn opptrer riktig i
trafikken, må de voksne være gode eksempler.
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Saksgang

Vurdering om en skolevei er særlig farlig eller
vanskelig, kan initieres både av foreldre og av
kommunen. Det kan innvilges skyss for alle
elever, for noen elever (vanligvis de yngste),
for hele eller deler av strekningen mellom
hjem og skole, for hele eller deler av året.

. Søknad fra foreldre
Foreldrene må ta utgangspunkt i eget barn og
sende en begrunnet søknad om fri skoleskyss
til kommunen. Søknaden bør inneholde
beskrivelse av de konkrete trafikkforholdene
og en begrunnelse for hvorfor skoleveien
er særlig farlig for deres barn ut fra alder,
forutsetninger og eventuelle andre relevante
forhold som nedsatt funksjonsevne eller syk-
dom. Innvilgelse eller avslag på skyss fattes
som et individuelt vedtak, altså må det søkes

for hvert barn med individuell begrunnelse,
Innvilget skyss for ett barn gir derfor ikke
automatisk rett til skyss for søsken. Foreldre
kan i utgangspunktet søke om fri skoleskyss
hele året.

. Kommunen
Kommunen skal behandle søknaden i henhold
til Forvaltningsloven og fatte et vedtak, Vedtaket
skal begrunnes uansett om søknaden avslås
eller innvilges. Vedtaket med begrunnelse
sendes til foreldrene, I informasjonen om
ved-taket skal det også opplyses om at klage-
fristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt.

. Foreldre har klagerett

Foreldrene kan klage på vedtaket. De kan
imøtegå begrunnelsene fra kommunen og
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eventuelt komme med flere opplysninger de
mener er aktuelle. Klagen på vedtaket sendes
kommunen,

. Kommunens svar på klage
Kommunen plikter å opplyse saken, det vil
si å vurdere alle punktene i klagen og om
nødvendig foreta undersøkelser eller innhente
opplysninger og vurderinger fra andre. Dersom
kommunen fastholder sitt avslag, sender
kommunen saken til fylkesmannen for klage-
behandling,

. Fylkesmannen

Fylkesmannen fatter det endelige vedtaket.

. Generelle vurderinger fra kommunen
Kommunen kan på eget initiativ foreta vurd-
eringer om skoleveier er særlig farlige eller
vanskelige. Mange velger dette fordi det letter
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(( Innvilgelse eller avslagpå skyss fattes som et

individuelt vedtak, altså må det
søkes for hvert barn med indivi-

duell begrunnelse.))

behandlingen av enkeltsakene og fordi det
oppleves som enklere å sammenligne veiene
og foreta en ensartet vurdering.

Kommunen vurderer skoleveien og grunngir
om denne til vanlig kan ansees som særlig
farlig eller ikke for alle elever eller for noen
elever (vanligvis de yngste), for hele året eller
deler av året.

Kommunens vurdering bør gjøres kjent for
foreldrene på de aktuelle skoler.

Momentene og begrunnelsen i denne gene-
relle vurderingen kan være til nytte hvis det
kommer søknader. Det er imidlertid viktig å
være klar over at avslag på søknad om skyss
etter en vurdering om skoleveien er særlig
farlig, alltid må være individuell, dvs et vedtak
for hvert barn, med individuell begrunnelse.
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. På www.tryggtrafikk.nofinner du mer om skoleveier, råd om trafikksikkerhet
og sikkerhetsutstyr, nyheter og nytt om forskning fra inn- og utland.

. På www.barnastrafikklubb.no finner du spill, sanger og oppgaver for de
yngste, samt omfattende foreldreinformasjon,

. På www.trafikkogskole.nofinner du oppgaver, filmer, quizer og under-
visningsopplegg for 1. trinn til videregående skole tilpasset kompetansemål
i læreplanen,
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