TØM SKJEMA

SØKNAD OM FRI SKYSS

FOR ELEVER VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AGDER* SKOLEÅRET 2017/18.
GJELDER KUN FOR ELEVER SOM IKKE HAR SØKT I VIGO

Rett til fri skoleskyss gjelder ikke for elever bosatt i sentrale deler av Søgne, Songdalen, Vennesla og Kristian
sand. Øvrige elever med reisevei lenger enn 6 km til skolen fra fast bopel eller hybel (skyssretten gjelder til Folke
registrert adresse), kan søke om fri skoleskyss. Skolereisekort gjelder bare på skoledager, engang daglig til og
fra skolen i eleven sin undervisningstid mandagfredag,
HVEM GJØR HVA?
Fyller ut søknadsskjemaet nedenfor med alle opplysninger.
Leverer søknadsskjemaet til skolen.

Eleven:

Agder Kollektivtrafikk AS:

Signerer og stempler søknaden, som sendes direkte til Agder Kollektivtrafikk AS.
Rettleder elevene i utfylling av søknadene, og ser etter at søknadene er korrekt utfylt.
Utsteder elektroniske skolereisekort til eleven når AKT har innvilget skyss.
Deler ut skolereisekortene til elevene
Behandler søknaden innen 08.09.2017.
Søknader som kommer inn etter fristen må påregne lenger saksbehandlingstid.
AKT sender liste til skolene i uke 37 med elever som er innvilget skyss etter manuell søknad.

Fra skolestart og til og med 20.09.2016 gjelder inntaksbrevet, SMS og/eller skolereisekortet fra i fjor som dokumentasjon på rett til
fri skoleskyss til og fra skolen i forbindelse med skoletidene. Elever som ikke kan vise skolereisekort ved påstiging skal løse vanlig
billett for voksen. Mister eleven skolereisekortet kan nytt kort skrives ut av skolen eller nærmeste rutebilstasjon. Ved misbruk av
skolereisekort påløper en ekstratakst på kr. 350,-. For ytterligere informasjon viser vi til
fylkeskommunenes hjemmesider; www.vaf.no eller www.austagderfk.no

✁
Søknad om fri skyss for elever i videregående skole, bosatt i Agder.
JEG SKJØNNER, OG AKSEPTERER REGLENE FOR BRUK AV SKOLEREISEKORT

SØKNADSFRIST: 26.08.2016

ETTERNAVN

FORNAVN

HJEMADRESSE

FØDSELSNR. 11 SIFFER

POSTNR./STED

BOR PÅ HYBEL

JA
G.NR/B.NR
Kun om hybeladresse er
stedsnavn

HVIS JA OPPGI HYBELADRESSE
POSTNR./STED
AVSTAND TIL SKOLE

KM
KURSKODE
(se inntaksbevis)

PÅSTIGNING

PRINT SKJEMA
ELEVENS SIGNATUR

SKOLENS STEMPEL OG SIGNATUR

Sendes til Agder Kollektivtrafikk AS, Tollbodgata 22, 4611 Kristiansand eller skoleskyss@akt.no

NEI

