
 
 

Kvalitetsstandard 

Alle sager skal behandles ud fra et konkret skøn og individuel vurdering 

og i overensstemmelse med den almene børne- og ungepolitik i Egedal 

Kommune 

 
Kvalitetsstandarden er således vejledende i forhold til serviceniveauet, 

som er vedtaget i Egedal Kommune 
 

Befordring af elever i folkeskolen 

 

Lovgrundlag for ydelse Lov om Folkeskolen § 26 og Bekendtgørelse om befordring af 

elever i folkeskolen, BEK nr. 688 af 20. juni 2014 

Mål med ydelsen Målet med ydelsen er at sørge for befordring af elever i 

folkeskolen. 

Målgruppe Elever der er berettiget til ydelser jf. Lov om 

Folkeskolen. 

Ydelsens indhold Generelt: 

Befordring eller befordringsgodtgørelse ved brug af hhv. 

offentlig transport, skolebus, taxakørsel i form af samkørsler, 

forældres egen befordring med kørselsgodtgørelse m.v. 
 

Befordring tager udgangspunkt i billigst mulige 

transportform. 
 

Befordring omfatter én kørsel fra hjemmet og én kørsel til 

hjemmet. 
 

Der gives kun befordring på skoledage. 

Der bevilges kun befordring til og fra én enkelt bopæl,- 

folkeregisteradressen. 

Forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl 

kan dog i de tilfælde, hvor et barn opholder sig lige meget hos 

begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, vælge, 

til hvilket af de to hjem befordringen skal ske. 

Hvis kun den ene af forældrene bor i skoledistriktet, gælder 

kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem. 

 

Ventetiden på skoler må ikke overstige 60 minutter før og 60 

minutter efter skoletid. 

Kriterier for tildeling af 

indsatsen 

Lov om Folkeskolen § 26 og Bekendtgørelse om befordring af 

elever i folkeskolen, BEK nr. 688 af 20. juni 2014. 
 

Det er en forudsætning for bevilling af befordring, at barnet 

har folkeregisteradresse i Egedal Kommune og går på 

distriktsskolen. 



Der kan bevilges befordring mellem distriktsskolen og 

hjemmet, når barnet: 
- Går i 0.-3 klasse og har længere end 2,5 km 

- går i 4.-6. klasse og har længere end 6 km 
- går i 7.-9. klasse og har længere end 7 km 

- går i 10. klasse og har længere end 9 km 

Befordringen ud fra overnævnte kriterier gælder til og fra 

skole. Der kan ikke bevilges befordring ud fra ovennævnte 

kriterier mellem skolefritidsordning og hjem. 

 

Der kan bevilges befordring, hvis barnets sikkerhed i 

trafikken gør det særligt påkrævet. Beslutning derom træffes 

på baggrund af politigodkendte trafikfarlige veje. 

I Egedal Kommune er følgende veje er erklæret trafikfarlige 

på størstedelen af deres strækninger: 
- Brunhøjvej, 

- Bundsvej, 
- Christianshøjvej, 

- Edelgavevej, 

- Farumvej, 

- Gulbjergvej, 

- Hesselvej, 
- Hove Møllevej, 

- Hovevej, 

- Lundevej, 
- Lyngevej 

- Klokkekildevej, 

- Knardrupvej 

- Møllehøjvej, 
- Nybøllevej, 

- Nybølle Gadekærsvej 

- Overdrevsvej, 
- Skenkelsøvej, 

- Skovvangsvej, 

- Skovvej, 

- Sperrestrupvej, 

- Spydbakken, 

- Stenlillevej, 

- Svestrupvej, 

- Toppevadvej, 
- Udlejrevej 

- Ulveåsen. 

 

En af de overstående veje skal indgå, uden mulighed for 

anden rimelig rute, på barnets vej til og fra skole. 

 

Der kan ikke bevilges befordring, hvis forældre vælger, at 

deres barn skal modtage undervisning på en anden skole end 

bopælsforælderens skoledistrikt. 

 

Der kan ikke bevilges befordring, hvis forældre vælger at 

benytte en anden skole end den, barnet er henvist til af 

Egedal Kommune. 

 

Andet: 

Der kan bevilges sygetransport, hvis barnet på grund af 

handicap eller forbigående sygdom ikke er i stand til at følge 



 

 den anviste undervisning medmindre barnet befordres til og 

fra undervisningsinstitutionen. Ved ansøgning om 

sygetransport indhentes udtalelse fra læge. 
 

Der bevilges ikke kørsel i forbindelse med fritidsaktiviteter. 

Visitations- og 

bevillingskompetence 

Lov om Folkeskolen og Bekendtgørelse om befordring af 

elever i folkeskolen, BEK nr. 688 af 20. juni 2014 
 

Center for Skole og Dagtilbud 

Placering i budget Lov om Folkeskolen § 26 og Bekendtgørelse om befordring af 

elever i folkeskolen, BEK nr. 688 af 20. juni 2014 
 

Center for Skole og Dagtilbud 

Egenbetaling Der fastsættes ikke egenbetaling. 

Leverandør af ydelsen Center for Skole og Dagtilbud ved udlevering skolebuskort, 

zonekort, taxabevilling og bevilling til egen befordring. 

Ved forældres egen befordring bevilges kørselsgodtgørelse ud 

fra statens laveste takst pr. kilometer. 

Opfølgning på indsatsen Der foretages opfølgning minimum en gang årligt. 

Revurderingen vil tage udgangspunkt i barnets alder. 

Sagsbehandlingsfrister Ansøgning sendes for hvert skoleår. Sagsbehandlingstiden er 

4 uger fra modtager dato.  

Afgørelse-, klage- og 

ankevejledning 

Lov om Folkeskolen § 26 og Bekendtgørelse om befordring af 

elever i folkeskolen, BEK nr. 688 af 20. juni 2014 

 

Et afslag på transport er ikke en afgørelse i forvaltningslovens 

forstand. Det følger af forvaltningslovens § 25 jf. 

forvaltningslovens §2, at det kun er afgørelser, der kan 

påklages. Beslutningen kan derfor ikke påklages til anden 

administrativ myndighed. 

Andre ydelser/ 

foranstaltninger 

 

Særlige bemærkninger  

 


