
 

 

 Tokerud skole 
  

      Inga Bjørnsons vei 1a 

  0969 Oslo                                                             05.09.2019 

 

_________________________________________________________________________________________________  

Telefon  22 79 03 20 / 22 79 03 33    Faks: 22 10 89 71  http://www.Tokerud @ude.oslo.kommune.no    
 

 

 

Elevenes rett til gratis skyss 
 

Skoleskyss gis for 190 dagene i skoleåret, og bare mellom bosted og opplæringssted. 

I skolens ferier må elevene/foresatte selv sørge for skyss. 

Elevenes skyssrettigheter gjelder ikke til/fra lege, fysikalsk behandling eller andre 

behandlingstilbud. 

 

Avstand til opplæringsstedet 

 

Elevenes rett til gratis skyss til og fra opplæringen avhenger av gangavstanden mellom 

elevens bosted og opplæringsstedet, og elevens alder, jf. opplæringslova § 7-1. Bosted 

defineres som der eleven har "regelmessige døgnhvile", jf. lov om folkeregistrering § 5-1. 

Følgende gangavstander utløser rett til gratis skyss, jf. opplæringslova § 7-1 første ledd: 

• 2 kilometer for elever på 1. årstrinn 

• 4 kilometer for elever på 2. – 10. årstrinn 

 

Måling av gangavstanden til skolen 

 

Som hjelpemiddel for å beregne gangavstand mellom skolen og elevens bosted, skal skolen 

benytte kartapplikasjonen på www.ruter.no. Skolen skal kvalitetssikre ruteforslaget, og ved 

eventuelle feil gjøre nødvendige korrigeringer i avstandsberegningen.  

Statens kartverks http://norgeskart.no kan brukes til kvalitetssikring. 

Lengden på skoleveien skal regnes fra dør til dør etter "farande veg", jf. Ot.prp. nr. 46 (1997- 

98) s. 175. Dersom eleven kan bruke flere innganger på skolen, regnes det til den døra som 

ligger lengst vekk fra bostedet. Snarveier gjennom for eksempel skogholt og private hager, 

skal ikke regnes med. 

Selv om lengden på skoleveien skal måles fra dør til dør, forventes det at eleven kan gå en 

rimelig distanse til/fra egnet oppsamlingsplass, for å nyttiggjøre seg tildelt transportmiddel. 

Gangavstander til/fra oppsamlingsplasser må ikke overstige 50 % av den samlede 

reiseavstanden. 

 

Elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei 

 

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til skyss uavhengig av 

gangavstanden til skolen, jf. opplæringslova § 7-1. 

 

Vurdering av sikkerheten på skoleveien 

 

All ferdsel i trafikken medfører en viss fare. Faren ved å ferdes på skoleveien må derfor være 

utenom det vanlige for at den skal kunne karakteriseres som særlig farlig eller vanskelig for 

den enkelte elev. 

Relevante momenter i skolens vurdering er tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, årstid, 

elevens alder, kunnskap om trafikkbildet i Oslo og andre særlige forhold knyttet til den 
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enkelte elev. 

 

Til hjelp i skolens vurdering kan det blant annet brukes: 

 

• Traséforslag på www.ruter.no sin reiseplanlegger 

• Skolens oppdaterte kunnskap om skoleveien 

• Bilder fra Google Street View (dersom oppdatert) 

• Statens vegvesens ulykkesstatistikk 

(https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3) 
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