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Ændring af serviceniveau for elevbefordring 

Nedenstående tabel viser seriveniveauet før skoleåret 2015/2016 og 
serviceniveauet fra og med skoleåret 2015/2015 for befordring af skoleelever i 
Gribskov Kommune. Ændringer i serviceniveauet er markeret med fed.

Serviceniveau før skoleåret 
2015/2016

Serviceniveau fra og med 
skoleåret 2015/2016

1. Afstand fra hjem til 
skole

Gribskov Kommune har 
befordringspligt af elever, der 
har langt til skole.
Jf. Folkeskoleloven har Gribskov 
Kommune pligt til at tilbyde 
transport til og fra skole for 
elever, der
har længere skolevej end:

0. klasse - 4. klasse: 2,5 km

5. klasse - 6. klasse: 6,0 km

7. klasse - 9. klasse: 7,0 km

10. klasse: 9,0 km

Gribskov Kommune har 
befordringspligt af elever, der har 
langt til skole.
Jf. Folkeskoleloven har Gribskov 
Kommune pligt til at tilbyde 
transport til og fra skole for 
elever, der
har længere skolevej end:

0. klasse - 3. klasse: 2,5 km

4. klasse - 6. klasse: 6,0 km

7. klasse - 9. klasse: 7,0 km

10. klasse: 9,0 km

2. Befordringstype Elever i 0.-6. klasse kan søge 
om skolebuskort til almindelig 
skolebus, eller om Movia 
skolekort. Elever i 7.-9. klasse 
kan, som udgangspunkt, kun 
søge om Movia skolekort.

Elever i 0.-9. klasse kan søge 
om Movia skolekort. Kun hvis 
befordring med offentlig trafik 
ikke kan lade sig gøre indenfor 
serviceniveauet kan eleven 
søge om skolebuskort til 
almindelig skolebus.

3. Trafikfarlige veje Hvis skolevejen erklæres for 
trafikfarlig af politi og kommune, 
sørger kommunen for kørsel - 
uanset afstand. Veje og 
krydsninger inden for byområdet 
betegnes kun i helt særlige 
tilfælde som trafikfarlige. 

Hvis skolevejen erklæres for 
trafikfarlig af politi og kommune, 
sørger kommunen for kørsel - 
uanset afstand. Veje og 
krydsninger inden for byområdet 
betegnes kun i helt særlige 
tilfælde som trafikfarlige.

4. Afstand til 
opsamlingssted

Ligesom afstandskravet fra hjem 
til skole, afhænger Gribskov 
Kommunes kriterium for, hvor 
langt
der må være til opsamlingssted 
af klassetrin.
Serviceniveauet for den 
maksimale direkte afstand 
mellem hjem og stoppested er:

0.- 4. klasse: 1,25 km

5.- 6. klasse: 3,0 km

7-9 klasse: 3,5 km

10. klasse: 4,5 km

Ligesom afstandskravet fra hjem 
til skole, afhænger Gribskov 
Kommunes kriterium for, hvor 
langt
der må være til opsamlingssted 
af klassetrin.
Serviceniveauet for den 
maksimale direkte afstand 
mellem hjem og stoppested er:

0.- 3. klasse: 1,25 km

4.- 6. klasse: 3,0 km

7-9 klasse: 3,5 km

10. klasse: 4,5 km

5. Ventetid før første 
lektion og efter sidste 
lektion

Ventetiden før første lektion og 
efter sidste lektion må maksimalt 
være 20 minutter.

Ventetiden før første lektion 
og efter sidste lektion må 
maksimalt være 30 minutter.
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6. Maksimal køretid. Elever må normalt ikke have 
mere end 60 minutters ophold i 
bussen til skole, og normalt ikke 
mere end 60 minutters ophold i 
bussen fra skole. Dette gælder 
alle almenklasser, 
specialklasser, modtageklasser, 
Ungdomsskolekørsler, læsehold 
og gruppehold

Elever må normalt ikke have 
mere end 60 minutters ophold i 
bussen til skole, og normalt ikke 
mere end 60 minutters ophold i 
bussen fra skole. Dette gælder 
alle almenklasser, 
specialklasser, modtageklasser, 
Ungdomsskolekørsler, læsehold 
og gruppehold

7. Antal busskift Elever fra 0. - 4. klasse må ikke 
have busskift på ruten til og fra 
skole, medmindre der vælges 
Movias skolekort. Elever fra 5. - 
10. klasse må maksimalt have ét 
busskift på ruten fra hjem til 
skole og et skift fra skole til 
hjem.

Elever i 0.-9. klasse må 
maksimalt have ét busskift på 
ruten fra hjem til skole og ét 
skift fra skole til hjem.

8. Ansøgning om kort Alle befordringsberettigede 
elever skal via kommunens 
hjemmeside ansøge om 
skolebuskort/Movia Skolekort.

Alle befordringsberettigede 
elever skal via kommunens 
hjemmeside ansøge om 
skolebuskort/Movia Skolekort.

 


