Skolebuskørsel i skoleåret 2018/19 til
Lille Næstved Skole
Kørslen til skolen vil fortrinsvis foregå med
kollektiv trafik/Movia

Gratis kørsel
I Næstved Kommune er man berettiget til gratis kørsel, hvis man går på distriktsskolen og et af
nedenstående kriterier er opfyldt:


Hvis afstandskriteriet mellem hjem (folkeregisteradresse) og skole er opfyldt jf. Folkeskolelovens
§ 26:
Elever der har længere skolevej end 2,5 km på 0.- 3. klassetrin
Elever der har længere skolevej end 6 km på 4.- 6. klassetrin
Elever der har længere skolevej end 7 km på 7.- 9. klassetrin



Hvis skolevejen har opnået status som trafikfarlig vej (for elever 7.-9. klassetrin er der ingen
trafikfarlige veje i skolens distrikt)

Fra skoleåret 2018/19 vil skolekortet skulle benyttes på samme måde som et rejsekort. Kortet har en
levetid på op til fem år og skal derfor gemmes så længe, eleven er berettiget til transport. Skolekortet er
gældende for ét skoleår ad gangen. Forældre skal hvert år udfylde et ansøgningsskema som dette (ligger
i Intra fra ca. 1. juni), hvis man ønsker befordring til kommende skoleår. Hvis skolen vurderer, at eleven
er berettiget, aktiveres skolekortet med nyt skoleår.
Buskortet bliver sendt direkte til elevens folkeregisteradresse fra Movia.
Bemærk, at buskortet ikke gælder i skoleferier, hvor hjemmene selv skal sørge for transport til og fra
SFO.
Elever, der ikke er berettiget til gratis befordring, kan ikke bestille skolekort gennem skolen, men
henvises til at benytte eget rejsekort.
For at beregne, om en elev er berettiget til gratis kørsel, benytter kommunen et internetbaseret kort. For
at få adgang til kortet, skal man gå ind på kommunens hjemmeside www.naestved.dk. Herefter vælges:
Skole og uddannelse/Folkeskoler/Se skoler og distrikt på kort/Værktøjer/Beregn rute. Herefter indtastes
hhv. folkeregisteradresse og skolens adresse og cyklen vælges i transportform, hvorved afstanden
beregnes. Det er beregningen herfra, der alene afgør, om man er berettiget til gratis kørsel efter
afstandskriteriet.
I kan læse mere om Næstved kommunes regler for befordring på
http://www.naestved.dk/Borger/SkoleUddannelse/TransportSkole.aspx
Kontakt evt. skolen, hvis der er tvivl om reglerne.
Ansøgningsskemaet afleveres på skolens kontor senest 15. juni 2018
Klip
-------------------------------------------------------------------------

Ansøgningsskema om skolebuskort 2018/19
Elevens navn

Personnummer

Adresse

Telefonnummer

Jeg giver hermed tilladelse til, at elevens data videregives til busselskabet (sæt kryds)
Forældreunderskrift
Afdeling og klasse 2018/19
Afstandskriteriet (sæt x)

Trafikfarlig skolevej (sæt x)

