SKOLESKYSS I VIDEREGÅENDE SKOLER
Til:

Videregående skoler i Innlandet fylke

Dato:

13.08.2020

Nytt skoleår er rett rundt hjørnet og mange elever i videregående skole har
behov for skoleskyss.

Hvem har rett på skoleskyss?
Kriteriene for å få skyss til videregående skole er at avstanden mellom hjem
og skole er minimum 6 km, eller at eleven har en funksjonshemming,
sykdom eller skade som nødvendiggjør skyss (legeerklæring må legges ved
søknaden). Det forutsettes at eleven kan gå inntil 3 km til nærmeste holdeplass. Skysskortet gjelder for skyss mellom hjem og skole.

Slik søkes det om skoleskyss
Alle søknader om skoleskyss for videregående skole må legges inn av
elevene selv via «MinSkyss» som er en nettbasert løsning. Her skal elevene
opprette "sin side" og søke om skoleskyss. Elevene må søke om skoleskyss
for hvert år, enten det er ordinær skoleskyss eller skyss ved spesielle behov.

Link til min skyss
Behandlingstid
Søknader behandles fortløpende, men i perioder må det påregnes noe
behandlingstid. Elever som innvilges fri skoleskyss får utdelt skysskortet på
skolen. Har eleven skysskort fra før, vil dette bli oppdatert når søknaden er
godkjent. Skysskortet vil da være klart til bruk.
Fra og med 31. august vil de videregående elevene som
ikke har gyldig skysskort måtte betale for seg på bussen.
Billettene vil ikke bli refundert.

Ungdomsbillett
Får man ikke innvilget fri skoleskyss kan elevene kjøpe en ungdomsbillett.
Den koster 290 kroner for 30 dager og kan benyttes i hele Innlandet.
Billetten er tilgjengelig på mobil «Innlandstrafikk Billett», eller på Innlandskort (må kjøpes første gang på salgskontor, og fylles opp i nettbutikk).

Reiseråd under korona
Vi oppfordrer alle til å vise hensyn og følge anbefalte reiseråd. Det anbefales
at elever som kan bør sykle eller gå til skolen.

Informasjon
På våre hjemmesider finnes informasjon om skoleskyss, rutetider, og reiseråd, www.innlandstrafikk.no.
Er det behov for mer informasjon, ta kontakt med vårt kundesenter på:
•

Telefon 02040

•

E-post: post@innlandstrafikk.no

Lykke til med skolestart!

Vennlig hilsen
Skjalg Wigenstad
Fagkoordinator skoleskyss

