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Grunnskolene i Agder

Informasjon om skoleskyss og skolereisekort 2019/20 - grunnskolene i Agder
Skolereisekort for elever i 1.-7. trinn med godkjent skyssbestilling for 2019/20 er vedlagt.
Endringer etter 1.august, f.eks. nye bestillinger, vil ikke være fanget opp i kortene.
Elevene skal alltid fremvise kortet ved påstigning i bussen og vi ber skolene dele ut
kortene ved skolestart.
Fra 1.september skal alle elever med skyssrett kunne vise gyldig skolereisekort, men i og
med innføring av elektroniske kort vil vi be sjåførene være ekstra fleksible i år.
Årets skolereisekort 2019/20
1.-7.trinn

Gule pappkort, tomme ekstrakort sendes skolen.
Elever i barnetrinn skal ha melding fra hjemmet før nytt kort utstedes
av skolen.
Kortene er gratis for elevene, og skolen henvender seg til AKT
dersom det er behov for flere blanke kort i løpet av skoleåret.
Gyldig 2 reiser pr. skoledag mellom hjem og skole inntil kl. 16:15
(avgangstid buss)

8.-10.trinn

Elektroniske plastkort, kommer direkte til skolen i egen forsendelse.
Erstatningskort og nye kort må bestilles i Fskyss, se egen forklaring
vedlagt.
Gyldig 2 reiser mellom hjem og skole pr. skoledag i tidsrommet kl.
06:00 – 20:00.
Skal alltid valideres i bussen.
Kortene er gratis for elevene. Elevene beholder det samme kortet
også neste skoleår, så be de om å ta godt vare på det. Dersom de
selv kjøper andre bussprodukter som månedskort kan det være på
samme kort som skolereisekortet.

AKT har som kjent tatt i bruk et nytt system for skoleskyss, og i den forbindelse ber vi dere
være ekstra oppmerksomme i forhold til utdeling av kort;
-

Ungdomsskoleelevene får i år elektroniske kort, og kortene kommer i en egen
forsendelse direkte til skolene fra Evry. Kortene er sortert, og det skal klart fremgå
hvilken elev som skal ha hvilket kort.

-

Elever med delt bosted hvor det kun er skyss fra "adresse 2" vil dere som tidligere se
at dere har fått skolereisekort hvor adresse 1 står på. Om det er skyss fra begge
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adressene fører dere bare på adresse 2, men om det kun er skyss fra adresse 2 må
den opprinnelige adressen skrives over og ny påføres. Rutine som tidligere.
-

Skolereisekort på bakgrunn av kommunale vedtak om trafikkfarlig skolevei.
Kommunene i Agder har svært ulik praksis for hvordan det innvilges vedtak om
trafikkfarlig skolevei. Dersom dere ser at det mangler kort for elever som har slike
vedtak må de meldes inn via Fskyss.

-

Det kan være utstedt skolereisekort til elever som ikke går på sin nærskole, og her ber
vi om skolens hjelp til å fange dette opp slik at vi får ryddet i registeret. Dersom dere
ser at vi har lagd kort til elev som går på ikke-nærskole og dermed ikke skal ha skyss
ber vi om at dere logger inn i Fskyss og finner den aktuelle bestillingen og trykker
"Deaktiver".

Elever som misbruker skolereisekort, må betale ekstratakst på kr. 350 for å få nytt kort.
AKT gjør oppmerksom på at skolereisekortet kun er gyldig på strekningen mellom hjem og
skole. Dersom elevene bruker kortet på fritiden eller i forbindelse med ekskursjoner eller
arrangementer i skolens regi vil kortet bli inndratt av sjåfør. AKT administrerer evt.
ekstratakst som pålegges eleven. Det er viktig at skolen informerer elevene om dette.
Folderen "Alltid trygg på vei" er tilgjengelig på AKTs nettside, og vi ber om at denne
medfølger utdelingen av kort til elevene i 1.trinn.

Ta kontakt med deres kontaktperson / områdeansvarlige i AKT, undertegnede eller
skoleskyss@akt.no ved spørsmål.
Innlogging til Fskyss ser dere på vår hjemmeside www.akt.no under tema skoleskyss eller
direkte https://skoleskyss.akt.no.

Med vennlig hilsen
Anne Siri Skomedal
fagleder

