
 
 
 
 
 
    

 Side 1

Proces vedrørende beslutning om kombineret model for elevbefordring 

I nedenstående tekst beskrives hovedaktiviteterne i processen frem til at 
Børneudvalget traf beslutning om "kombineret model for skolebuskørsel".

Børneudvalgets behandling 25.09.2012
Børneudvalget orienteres om, at administrationen har igangsat et tværgående projekt i 
organisationen, med det formål at afdække mulighederne for at omlægge busbefordring for 
borgere til kollektiv trafik. Projektet vil have en fælles projektgruppe, men med egne "spor" i 
de to fagområder: Børn og Unge og Sundhed. Projektet skal analysere muligheder for 
omlægning af såvel rutekørsel som individuel tilrettelagt kørsel. Børneudvalget beslutter at 
muligheder inden for kollektiv trafik undersøges og belyses yderligere.

Børneudvalgets behandling 08.01.2013
Børneudvalget træffer principbeslutning om, at befordring af elever i kommunens 
almenklasser overgår til kollektiv trafik løsninger, når skolebuskontrakten udløber til august 
2014. Kollektiv trafikløsninger suppleres med andre løsninger for de elever, hvor benyttelsen 
af kollektiv trafik ikke er muligt. Rammerne for det fremtidige serviceniveau for elevbefordring 
i kollektiv trafik sendes i høring i skolebestyrelser, lokaludvalg, elevråd og Fælles-elevrådet. 

Beslutningen om kollektiv trafik omfatter ikke fritidsklub- og ungdomsskolekørsel, 
svømmekørsel og kørsel til specialklasser.

Høring januar/februar 2013
Rammerne for det fremtidige serviceniveau for elevbefordring i kollektiv trafik sendes i høring 
i skolebestyrelser, lokaludvalg, elevråd og Fælles-elevrådet. Følgende høringssvar er 
modtages:

Bjørnehøjskolen, Skolebestyrelse

Gilbjergskolen, Skolebestyrelsen og LU

Gribskolen, Skolebestyrelse, LU og Elevråd

Nordstjerneskolen, Skolebestyrelse og Elevråd for 4. - 8. klasse

Skt. Helene Skole, Skolebestyrelse

Fælleselevrådet, 3.- 6. klassetrin og 7.- 9. klassetrin

Fællesudvalget på Børne- og Ungeområdet.

Desuden indsender et forældrepar fra Mårum med børn på Bjørnehøjskolen 
en udtalelse. 

Der er i de modtagede høringssvar både en række gennemgående 
bekymringer og positive bemærkninger til et fremtidigt serviceniveau ved 
befordring af almene skoleelever i kollektiv trafik. Generelt er der en positiv 
opbakning til, at de ældre elever befordres med kollektiv trafik, mens der er en 
generel bekymring for de yngstes elevers færden i kollektiv trafik. 

Børneudvalgets behandling 19.02.2013
Børneudvalget behandler høringssvarene og beslutter sagen skal belyses og analyseres 
yderligere inden den videre behandling. Fokus i det videre analysearbejde ift elevbefordring 
er trafiksikkerhed, jf. temaer i høringssvarene. Analysen skal indeholde scenarier for særlige 
ordninger for de yngste elever ( 0-2. klasse, 0-4. klasse og 0.-6. klasse), jvf anbefalinger fra 
Rådet for Sikker Trafik. I det videre analysearbejde skal der også sikres en systematisk 
borger/brugerinddragelse.
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Analyse
Konsulentfirmaet Tetraplan udarbejder, i samarbejde med administrationen, en analyse af 
elevbefordring med særlig fokus på trafiksikkerhed. I Tetraplans analyse undersøges det, 
hvor stor en andel af elever der umiddelbart vil kunne anvende kollektiv trafik. Tetraplans 
analyse konkluderer, at:

"Der vil være behov for opsamling af elever, der ikke kan anvende kollektive løsninger, i 
stort set samme geografiske spredning, som skolebusserne kører i dag. Antallet af elever vil 
dog være færre, men der skal køres næsten lige så mange kilometer som i dag. Der ligger 
dog et tidsmæssigt besparelsespotentiale ved, at færre elever skal samles op og sættes af. 

Tetraplan vurderer, at der i de alternative løsninger for restgruppen af elever, som ikke kan 
anvende kollektiv trafik, men i en anden kontraktudformning end den nuværende 
skolebuskontrakt, vil være et besparelsespotentiale. Dette begrundes i at:

1) der skal bruges mindre tid på opsamling og afsætning af elever, 
2) der kan køres med mindre busser, og 
3) områder hvor elever bor spredt kan håndteres med taxa eller flextrafik i stedet for 
skolebus. 
Det tidsmæssige potentiale vurderes at være 13 % og det økonomiske 
besparelsespotentiale omkring 1 mio kr. Dette er vel at mærke uden, at der laves 
justeringer i de kollektive løsninger".

Det skal oplyses at Tetraplans analyse tog udgangspunkt i det serviceniveau for 
skolebuskørsel der var gældende på daværende tidspunkt, daværende Moviaruter og 
skolebuskontrakt, og de ringetider og antal hjemkørsler skolerne havde i skoleåret 
2012/2013.

Borger/brugerinddragelse
Administrationen afholdt 19.3.2013 workshop om skolebuskørsel for alle interesserede 
forældre og elever. Der har på alle skoler og afdelinger været lagt nyhed ud på skoleintra om 
tilmelding til denne workshop. Der deltog i alt 17 forældre i workshoppen. 

Administrationen oprettede en "Buspostkasse", hvor alle kommunens borgere kunne bidrage 
med gode løsningsforslag og bemærkninger. Der blev lagt nyhed ud om adgang til denne 
postkasse på kommunens hjemmeside, på skolernes skoleintra og i indstik i Ugeposten. I 
perioden 27. februar til 22. marts 2013 indkom 7 henvendelser i postkassen. 

Opsamling på inddragelse af brugere og borgere fra workshop og postkasse blev vedlagt i  
sagen til Børneudvalget på mødet 02.04.2013

Børneudvalgets behandling 02.04.2013 - beslutning
Administrationen anbefaler Børneudvalget, at der arbejdes videre med "Kombineret model" 
for fremtidens elev-befordring, der er kendetegnet ved:

Der hvor den kollektive trafik udgør et brugbart alternativ kan eleverne søge om et 1.
movia-elevkort.
Der hvor den kollektive trafik ikke entydigt udgør et brugbart alternativ kan eleverne søge 2.
om enten et movia-elevkort eller eller et skolebuskort
For elever, der har en bopæl, der ikke ligger hensigtsmæssigt i forhold til optimale 3.
lukkede skolebus-ruter anvendes Flextrafik eller taxi. 

Børneudvalget beslutter at elever fra 0. til 6. klasse fortsat tilbydes skolebuskørsel med 
mulighed for at forældrene selv kan vælge kollektiv trafik løsningen. Befordringsberettigede 
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elever i 7. - 9. klasse tilbydes kollektiv trafik løsning for at give eleverne størst mulig 
fleksibilitet. Der hvor den kollektive trafik ikke udgør en brugbar løsning for 7. - 9. 
klasseelever tilbydes skolebuskørsel eller flextrafik i begrænset omfang. 


