
 

 

Kriterier for kommunalt finansieret befordring af skoleelever i Egedal Kommune. 

 
Kriterierne fastlægger de nærmere rammer for kommunal finansieret befordring af skoleelever inden for 

den gældende kvalitetsstandard i Egedal Kommune. 
 
Elever, der går på distriktsskolen, har mulighed for at få bevilget befordring på skoledage i perioden 1/8-
30/6, på baggrund af: 

 Afstand mellem hjem og skole. 
 Farlig skolevej. 

 Øvrige forhold. 
 
Kommunen bevilger ikke befordring til elever, hvis eleven efter forældrenes ønske er optaget på en 
anden skole end distriktsskolen. Desuden bevilger kommunen ikke befordring til elever, hvis forældre 

vælger at benytte en anden skole end den skole, eleven er henvist til af Egedal Kommune.  

 

Afstand mellem hjem og skole: 

Generelt har elever ret til befordring mellem hjem og skole når de går i:  
Børnehaveklasse og på 1.- 3. klassetrin, og har længere end 2,5 km mellem hjem og skole. 
4. - 6. klassetrin, og har længere end 6 km mellem hjem og skole.  
7. – 9. klassetrin, og har længere end 7 km mellem hjem og skole.  
10. klasse, og har længere end 9 km mellem hjem og skole.  
 

Specialklasseelever følger som udgangspunkt de almindelige regler for kørsel. Dog foretages der altid et 
individuelt skøn under hensyntagen til trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og 
evt. andre konkrete omstændigheder.  
 
Obs! Der ydes ikke befordring til et 10. klasse tilbud beliggende udenfor Egedal Kommune, 
med mindre eleven er henvist af PPR afdelingen.  
 

Farlig skolevej: 
Nogle veje er af Egedal Kommune og Nordsjællandspoliti udpeget som ”farlige skoleveje”.  Indgår der en 
”farlig skolevej” i elevens rute mellem hjem og skole, kan der bevilges befordring, selvom 
afstandskriteriet ikke er opfyldt. At der indgår en ”farlig skolevej” betyder, at en elev skal gå/cykle langs 
med vejen, uden anden rimelig rute til skole.  
Det er ikke tilstrækkeligt, at en sådan vejstrækning alene skal krydses på elevens rute til skole. Et dette 
tilfældet, gælder bestemmelsen om farlig skolevej ikke.  

 
Revurdering af farlige skoleveje.  
Som udgangspunkt kan der ske revurderinger af skolevejes trafikfarlighed såfremt der er: 

 Ændringer i trafikken eller udformninger af vejen. 
 Hvis skoledistrikterne ændrer sig, og der derved opstår nye mønstre i skolevejen. 

 

I en trafikal skolevejsvurdering skelnes der mellem skoleveje i byzone og landzone. Ved byzone forstås 
planlovens afgrænsning af by- og landzone.  
 
For en skolevej i byzone tager Center for Skole og Dagtilbud kontakt til Center for Teknik og Miljø med 
henblik på at få foretaget en trafikal vurdering af skolevejen. Den trafikale vurdering af skolevejen indgår 

i Center for Skole og Dagtilbuds afgørelse om bevilling af kommunal betalt befordring.  
 

For en skolevej i landzone gennemføres skolevejsvurderingen i samarbejde med Nordsjællands politi med 
en fælles besigtigelse af skolevejen. På denne besigtigelse deltager ligeledes en repræsentant fra Center 
for Skole og Dagtilbud samt Center for Trafik og Miljø.  
 
 
 



 
Øvrige forhold: 

Lokalt kan det efter individuelt skøn besluttes, at en elev tilbydes transport mellem hjem og skole. Dette 
gælder i følgende tilfælde.  
 

A. Sygdom. 
Der kan ved alvorlig sygdom eller handicap søges om særlig transport af en elev, når det er begrundet i  
en lægeerklæring.  

 
B. Skoleskift ønsket af kommunen. 

I tilfælde hvor en elev henvises til en anden skole end distriktsskolen af pædagogiske eller andre sociale 
grunde, kan kommunen betale for transportudgiften i henhold til lovgivningen.  
 
Ansøgning: 
Der ansøges om befordring via ansøgningsskema på Egedal Kommunes hjemmeside. Udfyldt skema 

sendes til skoledagtilbud@egekom.dk  

Der skal ansøges på ny for hvert skoleår. Ansøgningsfrist er den 31. maj.  
 
Kontakt:  
Såfremt man har spørgsmål eller oplever problemer med sit skolekort kan man rette henvendelse pr. 
mail på skoledagtilbud@egekom.dk 
 

 
OMFANG FOR ELEVTRANSPORT 
 
Kollektiv befordring. 
Kommunen udsteder skolekort for et skoleår, eller dele heraf, som bliver sendt fra Movia og hjem til 
eleven. Såfremt kortet mistes eller ødelægges, udstedes et erstatningskort også kaldet et midlertidigt 

skolekort.  
 
Hvis en elev har skolekort fra tidligere år og hvis man ønsker kørsel, skal der ansøges på ny. Hvis eleven 
er berettiget til kørsel, og der ikke er ændringer i elevens rute, vil der efter fornyelse af kortet, lægge sig 
en ny periode på elevens eksisterende skolekort.  

Eleven skal checke sit skoleskort ind på en stander indenfor 30 dage. Sker indcheckningen ikke udløber 
perioden og kortet kan ikke bruges.   

Har en elev ikke skolekort i forvejen, får de tilsendt et nyt skolekort, og derved er der ingen 30 dages 
frist.  
 
Eleven kan altid holde sig opdateret om zoner og gyldighed via app´en ”Rejsekort status”.  
 
 
Skolebus befordring: 

Ved ansøgning om kørsel med skolebussen med Jyttes bus eller Brønnum Turistfart, og hvis eleven er 
berettiget til kørsel, og evt mister sit skolebuskort, kan man rette henvendelse til 
skoledagtilbud@egekom.dk og deraf kan man få tilsendt et nyt skolebuskort.  
 
 
Ventetid. 

Ventetiden på skolen i forbindelse med en af Byrådet etableret befordring må normalt ikke overstige 60 
minutter før og 60 minutter efter skoletid jf. Lov om Folkeskolen §26 stk. 8 og Bekendtgørelse om 

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