
  
Vestby kommune 
Skole     

 

 

Oppdatert 30.03.2023                                                                                                                                  1 

Retningslinjer for skoleskyss i Vestby kommune 

 
 

1. Formål og målgruppe 
Retningslinjen skal gi informasjon om regelverket for skoleskyss og bidra til lik behandling av 

saker om skoleskyss. Retningslinjen omfatter alle elever i grunnskolen i Vestby. Retten til 

skyss gjelder ikke til og fra SFO, med unntak av barn med funksjonshemming. 

 

Retningslinjen er forankret i kapittel 7 i opplæringsloven. For elever i friskoler er retten til 

skyss regulert i friskoleloven § 3-7, der det vises til opplæringslovens §§ 7-1 og 7-3. 

 

 

2. Rett til skoleskyss 
Elever kan ha krav på skoleskyss på bakgrunn av avstand eller særlig trafikkfarlig/ vanskelig 

vei, jf. opplæringsloven § 7-1. Elever kan også ha krav på skoleskyss på bakgrunn av 

funksjonshemming eller midlertidig skade/ sykdom, jf. opplæringsloven §7-3. 

 

2.1 Avstand 

Elever på 1. trinn som bor mer enn 2 kilometer fra skolen og elever på 2. til 10. trinn som bor 

mer enn 4 kilometer fra skolen har rett til skyss. 

Skoleveien skal regnes fra dør til dør etter korteste gangbare vei. 

 

2.1.1 Vinterskyss  
Dersom korteste farbare vei ikke er farbar på vinterstid kan eleven ha rett på skyss i denne 

perioden. Det vil være tilfelle om veien eleven må gå overstiger 2/4 km eller veien er definert 

som trafikkfarlig/ vanskelig vei vinterstid. Perioden for vinterskyss er fra 1. november til 

1.april. Dersom veien ikke har blitt fremkommelig etter denne perioden kan det søkes om 

utvidet gyldighetsperiode. Se vedlegg 1 for oversikt over veier med vinterskyss.  

 

2.2 Særlig farlig eller vanskelig skolevei 
Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til skyss. 

Innvilget skyss på bakgrunn av særlig trafikkfarlig vei, kan organiseres slik at eleven kun 

kjøres den strekningen som er definert trafikkfarlig. Se vedlagt vedlegg 1. 

2.3 Funksjonshemming eller midlertidig skade 
Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom har behov for 
skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og opplæringsstedet. 
Legeerklæring må fremlegges. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61#KAPITTEL_8
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-3
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2.4 Reisetid 

Skyssen organiseres på rimeligst mulig måte og innenfor akseptabel ventetid, gangtid og tid 

med transportmiddelet. Dette skal sees i sammenheng. Veiledende reisetid for elever i Viken 

er satt til: 

45 min (hver vei) for 1. – 3. trinn 

60 min (hver vei) for 4. – 6. trinn 

75 min (hver vei) for 7. – 10. trinn 

 

2.5 Skyss til SFO for funksjonshemmede elever  

Elever med funksjonshemming på 1. – 7. trinn med plass i SFO har rett til skyss til og fra 

SFO, jf. opplæringsloven §§ 7-3 og 13-7. Retten til skyss gjelder uavhengig av avstanden 

mellom hjemmet og SFO.  

Funksjonshemmede elever på 8. – 10. trinn som benytter seg av et kommunalt tilbud 

tilsvarende SFO, har rett til skyss til og fra dette tilbudet, også på skolens fridager, herunder 

skoleferier, plandager og øvrige fridager, når tilbudet er åpent. 

2.6 Skyss til SFO på skolens fridager for elever ved Follo barne- og ungdomsskole 
Elever ved Follo barne- og ungdomsskole har rett til skyss til og fra SFO på skolens fridager, 
herunder skoleferier, plandager og øvrige fridager, når SFO er åpen. 

2.7 Voksenopplæring 
Voksne som ikke har fullført grunnskolen, og som bor mer enn 4 kilometer fra skolen, har rett 
til skyss når de får grunnskoleopplæring. Voksne som på grunn av funksjonshemming, 
sykdom eller skade har behov for det, har rett til skyss uten hensyn til veilengden når de får 
grunnskoleopplæring, jf. opplæringsloven. § 4A-7. Legeerklæring må fremlegges. 
 
 

3. Saksbehandling 
Foresatte må søke om skoleskyss via kommunens elektroniske søknadsskjema. Søkes det på 

bakgrunn av sykdom/ funksjonshemming må legeerklæring sendes til skolen, jf. punkt 2.3. 

 

Viken fylkeskommune v/ Ruter AS fatter enkeltvedtak etter avstand og sykdom/ 

funksjonshemming, jf. punkt 2.1 og 2.3. 

 

Rektor fatter enkeltvedtak om skoleskyss på grunn av særlig trafikkfarlig eller vanskelig 

skolevei, jf. punkt 2.2 og 4. 

Vedtak om en elevs rett til skoleskyss er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. 

forvaltningsloven §§ 2, 28 og 29. En eventuell klage skal sendes til den som fattet vedtaket. 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#7-3
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#13-7
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#4A-7
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3609&externalId=0214&languageCode=nb


  
Vestby kommune 
Skole     

 

 

Oppdatert 30.03.2023                                                                                                                                  3 

 

4. Særlig trafikkfarlige og/eller vanskelige veier 
Veier som er klassifisert som særlig farlig og/eller vanskelige i Vestby kommune er gjort i 

samarbeid med Øst politidistrikt, avdeling Follo 12. oktober 2018. Oversikt over veiene 

fremkommer i vedlegg 1 i disse retningslinjene. 

 

 

5. Særordninger 
Midlertidige særordninger kan bli gjennomført når geografiske, trafikkmessige eller 

klimatiske forhold tilsier det. De kan gjelde hele eller i deler av skoleåret. 

 

 

6. Varighet for vedtak om rett på skyss 
Varigheten på vedtak om skyss er spesifisert i vedtaket. Hovedregel er at vedtaket gjelder for 

enten hele barneskolen, eller hele ungdomsskolen. Ved overgangen fra barneskole til 

ungdomsskole må foresatte søke.  

Unntaket fra hovedregelen er: 

- Vedtaket oppheves dersom folkeregistrert adresse endrer seg 

- Vedtaket oppheves dersom strekningen eleven ferdes på endrer karakter, for eksempel 

at det anlegges sykkelvei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Vestby kommune 
Skole     

 

 

Oppdatert 30.03.2023                                                                                                                                  4 

 

Vedlegg 1:  

Oversikt over veier som anses som farlige og/eller vanskelige for den enkelte 

skole 

 

Oversikt over veier i Vestby kommune som anses som farlige og/eller vanskelige for den 

enkelte skole følger under.  

 

Vestby skole: 

 

Veinavn Særlig trafikkfarlig/vanskelig for elever på: 
 

 
1.-4. trinn 

 

 
5.-7. trinn 

 
Vinterskyss 

Støttumveien: fra etter Støttumveien 111 mot 
Tveter, grense Ås kommune. 

X X  

Kroerveien: fra Haugveien mot Kroer, grense Ås 
kommune 

X X  

Garderveien: fra avkjøring Vestby skole til 
krysset Topperveien/Brandstadveien 

X X  

Topperveien: fra krysset 
Garderveien/Brandstadveien til grense Kroer i 
Ås kommune 

X X  

Nummestadveien: fra slutt 40-sone til Østfold 
fylkesgrense, Ringvoll 

X X  

Brandstadveien: fra krysset 
Garderveien/Topperveien til og med Jordebo 
(den gamle hundeskolen) 

X  X for 5.-7. 

Drøbakveien: fra og med fotgjengerfeltet på 
retardasjonsfelt/avkjøring fra E6 (ved Mc 
Donalds) 

X X  
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Bjørlien skole: 

 

Veinavn Særlig trafikkfarlig/vanskelig for elever på: 
 

 
1.-4. trinn 

 

 
5.-7. trinn 

 
Vinterskyss 

Hvitstenveien: fra Vestby kirke til Hvitsten 
torg 

X X  

Galbyveien: fra Grønnebergkrysset til grense 
Frogn kommune 

X X  

Erikstadveien Vestby kirke til Berg (til 40-
sone) 

X X**  

Erikstadveien fra Berg til Mørkkrysset (fra 40-
sone) 

X X  

Hauerveien: fra Bergkrysset til avkjøring 
Emmerstad 

X X  

Strandveien: fra avkjøring Emmerstad til 
Hvitsten torg 

X X  

Krokstrandveien: fra kryss Erikstadveien til 
Krokstrand 

X X  

 

**Erikstadveien til Berg (40-sone): Elever på 5.-7. trinn kan ta ordinær buss som stopper i 40-

sone. 

 

 

Hølen skole: 

 

Veinavn Særlig trafikkfarlig/vanskelig for elever på: 
 

 
1.-4. trinn 

 

 
5.-7. trinn 

 
Vinterskyss 

Brandstadveien: fra Jordebo til Brandstadkrysset 
 

 X*  X*  

Gjølstadveien: fra den nederste brua i Hølen til 
Mørkkrysset 

            X X  

Hobølveien: fra Sånerkrysset til Østfold 
fylkesgrense 

X X  

Vålerveien: fra Såner kirke til Østfold 
fylkesgrense 

X X  

Kongeveien: fra Sånerkrysset til Hølen 
 

X   

 

*Brandstadveien kan krysses av de som bor i/langs Myraveien. 
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Son skole: 

 

Veinavn Særlig trafikkfarlig/vanskelig for elever på: 
 

 
1.-4. trinn 

 

 
5.-7. trinn 

 
Vinterskyss 

Kjøvangveien: fra kryss Kolåsveien til 
Kjøvangen brygge 

X X  

Kolåsveien: fra kryss Kjøvangveien til 
Mørkkrysset 

X X  

Osloveien: fra Tegnebyholtet til Østfold 
fylkesgrense 

X X  

 

 

 

Brevik skole: 

 

Veinavn Særlig trafikkfarlig/vanskelig for elever på: 
 

 
1.-4. trinn 

 

 
5.-7. trinn 

 
Vinterskyss 

 

Osloveien: fra Tegnebyholtet til Østfold 
fylkesgrense 

X X  
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Vestby ungdomsskole: 

 

Veinavn Særlig trafikkfarlig/vanskelig for elever på: 
 

 
8.-10. trinn 

 

 
Vinterskyss 

Støttumveien: fra etter Støttumveien 111 mot 
Tveter, grense Ås kommune. 

X  

Kroerveien: fra Haugveien mot Kroer, grense Ås 
kommune 

X  

Garderveien: fra avkjøring Vestby skole til 
krysset Topperveien/Brandstadveien 

X  

Topperveien: fra krysset 
Garderveien/Brandstadveien til grense Kroer i 
Ås kommune 

X  

Nummestadveien: fra slutt 40-sone til Østfold 
fylkesgrense, Ringvoll 

X  

Brandstadveien: fra krysset 
Garderveien/Topperveien til og med Jordebo 
(den gamle hundeskolen) 

X X 
5.-7. 

Drøbakveien: fra og med fotgjengerfeltet på 
retardasjonsfelt/avkjøring fra E6 (ved Mc 
Donalds) 

X  

Hvitstenveien: fra Vestby kirke til Hvitsten torg 
 

X  

Galbyveien: fra Grønnebergkrysset til grense 
Frogn kommune 

X  

Erikstadveien fra Berg til Mørkkrysset (fra 40-
sone) 

X  

Hauerveien: fra Bergkrysset til avkjøring 
Emmerstad 

X  

Strandveien: fra avkjøring Emmerstad til 
Hvitsten torg 

X  

Krokstrandveien: fra kryss Erikstadveien til 
Krokstrand 

X  
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Grevlingen skole: 

 

Veinavn Særlig trafikkfarlig/vanskelig for elever på: 
 

 
8.-10. trinn 

 

 
Vinterskyss 

Brandstadveien: fra Jordebo til 
Brandstadkrysset 

 X*  

Gjølstadveien: fra den nederste brua i Hølen til 
Mørkkrysset 

X  

Hobølveien: fra Sånerkrysset til Østfold 
fylkesgrense 

X  

Vålerveien: fra Såner kirke til Østfold 
fylkesgrense 

X  

Kjøvangveien: fra kryss Kolåsveien til 
Kjøvangen brygge 

 X 
8.-10. 

Kolåsveien: fra kryss Kjøvangveien til 
Mørkkrysset 

 X 
8.-10. 

Osloveien: fra Tegnebyholtet til Østfold 
fylkesgrense 

X  

 

 

*Brandstadveien kan krysses av de som bor i/langs Myraveien. 

**Erikstadveien til Berg (40-sone): Elever på 5.-7. trinn kan ta ordinær buss som stopper i 40-

sone. 

 

 

Oversikten er gjennomgått med Terje Tutturen, rådgiver trafikk Øst politidistrikt, 29.09.2017. 

Revidert i samarbeid med Marianne Tesaker, avsnittsleder patrulje Øst politidistrikt avdeling 

Follo 12.oktober 2018.   

 

 

Cathrine Skjeltorp 

skolesjef 

 

 


