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Kørsel til specialundervisning  
 

Om ordningen 

Lovgrundlag Elever, der er visiteret til specialundervisning efter 
Folkeskolelovens § 20, kan i visse tilfælde modtage befordring 
eller befordringsgodtgørelse i henhold til Folkeskoleloven § 26 
samt tilhørende bekendtgørelsen om befordring af elever i 
folkeskolen. 

Hvad er formålet med 
ydelsen? 

Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige kørsel til og fra 
specialundervisning i folkeskolen med henblik på, at eleverne får 
mulighed for at følge den daglige undervisning.  

Der er kun kørsel på skoledage – i henhold til kommunens ferieplan 
for folkeskolerne. 

Hvad hjælper 
kommunen med? 

Befordring med de kørselsberettigede elever foregår med kollektiv 
trafik eller taxa via NT-Flextrafik.  

De kørselsberettigede elever får udleveret gratis buskort på 
skolen. 

Står forældrene selv for befordringen af de kørselsberettigede 
elever kan kommunen yde befordringsgodtgørelse. Der afregnes 
efter statens laveste takst.  

Hvem er omfattet af 
ydelsen? 

Følgende elever er kørselsberettigede og omfattet af ydelsen: 

• Elever i 0.-3. klasser, der har længere end 2,5 km. 
• Elever i 4.-6. klasse, der har længere end 6 km. 
• Elever i 7.-9. klasse, der har længere end 7 km. 
• Elever i 10. klasse, der har længere end 9 km. 
• Elever, hvis skolevejen er erklæret trafikfarlig. 
• Elever, der på grund af midlertidig sygdom har behov for 

ændret befordring. 
 
Skolevejen måles ad offentlig tilgængelig vej mellem elevens 
folkeregisteradresse og distriktsskolen. Skolevejen er i 
bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen defineret 
som den nærmeste vej eller sti, som eleverne kan færdes på til 
fods eller på cykel hele året. 
 
Derudover kan der være specialklasseelever, som skønnes 
kørselsberettigede ud fra en individuel vurdering af den 
pågældende elevs evne til at begå sig i trafikken. Den individuelle 
vurdering foretages ud fra: 
 

• Færdselsevne (orienteringsevne, afledelighed og fysiske 
handicaps mv.). 

• Adfærdsmæssige problemer. 
• Elevens udviklingsniveau. 

 
Ved situationer, hvor forældrene har delt forældremyndighed, og 
eleven opholder sig lige meget ved begge forældre, gælder 
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følgende: 
• Bor begge forældre i skoledistriktet, kan de selv vælge 

hvortil befordringen skal gælde – dog kan den kun gælde 
til det ene hjem, når dette er valgt. 

• Bor kun den ene forælder i skoledistriktet – det vil så også 
være der, barnet har sin folkeregisteradresse – kan der kun 
bevilges befordring til dette hjem. Befordring til det andet 
hjem og udenfor skoledistriktet er kommunen 
uvedkommende. 

Vilkår for befordring og/eller godtgørelsen 

Principper for tildeling 
af befordring eller 
godtgørelse 

Eleven er berettiget til befordring, når kriterierne vedr. afstand, 
farlig skolevej eller midlertidig sygdom er opfyldt - jf. 
ovenstående afsnit. 

Hjørring Skolen vurderer om eleven kan benytte bus – eller der 
skal indsættes befordring med taxa via NT-Flextrafik. 

Elever over 4. klasse vil som udgangspunkt blive visiteret til at 
benytte kollektiv trafik.  

Hvis forældrene har mulighed for at transportere eleven selv, kan 
der ydes befordringsgodtgørelse hvis:  

- Eleven er berettiget til kørsel jf. ovenstående afsnit 
- Der ikke er en billigere forsvarlig mulighed for transport fx 

kollektiv trafik eller andre kørsler med NT-Flextrafik, som 
allerede kører i området for at hente andre elever.   

Hvad er indeholdt i 
ydelsen? 

Er man som elev visiteret til befordring foregår dette med 
kommunens kollektiv trafik eller taxa via NT-Flextrafik.  

Kørslen med kollektiv trafik foregår efter fastlagt køreplan.  

Der gives befordring fra opsamlingssteder nær elevens 
folkeregisteradresse og til/fra distriktsskolen. 

Afstanden til opsamlingsstedet må ikke overskride halvdelen af 
den afstand, som udløser befordringsforpligtelsen, dog efter en 
individuel vurdering af elev og skolevej. 

Ved taxakørsel med NT-Flextrafik køres der kun mellem 
opsamlingssted nær elevens folkeregisteradresse og skole. Kørslen 
foregår som udgangspunkt som samkørsel med andre elever. Der 
må derfor også forventes en vis omvejskørsel. Det tilstræbes at 
køretiden ikke overtiger 60 minutter før og 60 minutter efter 
skoletid for kørsel inden for Hjørring Kommune, og op til 90 
minutter hver vej ved kørsel til andre kommuner. 

For kørsel med kollektiv trafik eller taxa via NT-Flextrafik 
tilrettelægges der med 1 morgenkørsel og 1-2 
hjemkørselstidspunkter pr. skoledag i forbindelse med kørsel til og 
fra specialundervisning. 

Der visiteres som udgangspunkt ikke til enetransport. Hvis der skal 
bevilliges enetransport skal følgende pædagogiske tiltag i forhold 
til samkørsel være afprøvet:  

• Visuel struktur (forberedelse) i forhold til, hvor eleven skal 
hen til og fra skole. 

• Placering i bussen. 
• Yndlingsbeskæftigelse med som underholdning. 
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• Skærmning i forhold til lyde, evt. med høretelefoner med 
musik eller lignende. 

• Ligeledes bør en evt. opdeling af ruten, så der er færre elever 
med bussen, have været vurderet som en mulig løsning på 
problemet. 

Hvis der er blevet bevilliget enetransport, bliver dette revurderet 
fire gange årligt.  

Hvad indeholder 
ydelsen ikke? 

Denne ordning berettiger ikke til befordring eller 
befordringsgodtgørelse hvis: 

1. Eleven ikke er visiteret til specialundervisning. 
2. Eleven er indskrevet på en privat/friskole. 
3. Eleven, som i fritiden deltager i aktiviteter/pasning. 
4. Eleven, som bliver syg i løbet af skoledagen eller af anden 

grund skal tidligere hjem fra skole – f.eks. i forbindelse 
med besøg hos fysioterapeut, tandlæge- og læge mv. 

5. Eleven kan kun medbringe nødvendige hjælpemidler – 
f.eks. kørestol. 

6. Eleven kan ikke medtage legekammerater, når 
befordringen foregår med taxa via NT-Flextrafik. 

7. Eleven er tilmeldt privat daginstitution. 
8. Eleven er tilmeldt konfirmationsforberedelse. 

Hvad koster ydelsen 
for borgeren? 

Der er ingen egenbetaling ved visitering til skolekort eller kørsel 
via NT-Flextrafik. 

Ved befordringsgodtgørelse kompenseres der efter statens laveste 
takst.  

Ikke kørselsberettigede elever har mulighed for at købe NT-kort til 
den kollektive trafik hos NT’s salgssteder 

Hvordan foregår 
visitation? 

I forbindelse med visitering til en specialklasseplads vil der også 
blive taget stilling til elevens kørselsbehov. Her bliver det 
vurderet, om eleven kan benytte kollektiv trafik - eller om eleven 
skal køres med taxa via NT-Flextrafik.  

Skolen kan, når det er relevant, tilbyde eleven et 
bustræningskursus og efterfølgende et buskort. 

Hvis det vurderes, at eleven skal køres med taxa via NT-Flextrafik, 
bliver det efterfølgende afdækket, om denne kørsel kan varetages 
af forældre mod betaling af befordringsgodtgørelse. 

Der vil efterfølgende blive fulgt op på kørselsbehovet minimum 
hvert halve år. 

Hvordan bestilles 
ydelsen? 

Forvaltningen kan udbetale befordringsgodtgørelse efter aftale 
med forældrene. Godtgørelsen udbetales kvartalvis bagud.  

Ved opstart på ny skole eller ved flytning må der forventes en 
sagsbehandlingstid på 5-8 dage før kørslen/skolekort kan oprettes.  

Klagevejledning Beslutninger og afgørelser om skolekørsel, som træffes af 
kommunalbestyrelsen, kan ikke indbringes for en højere 
administrativ myndighed. Se Folkeskoleloven § 51 stk. 2. 

 


