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I denne pjece kan du finde praktisk information og gode 
råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Denne pjece er til forældre, hvis barn er visiteret til en spe-
cialskole eller specialklasse og er bevilliget kørsel til/fra 
skole.

Pjecen indeholder praktisk information og gode råd om-
kring dit barns kørsel.

Hvem kan få kørsel til/fra specialskole/ 
-klasse?
Hvis dit barn visiteres til specialskole eller specialklasse i Vejen Kommune, bliver der samtidig taget 
stilling til, om dit barn er kørselsberettiget.

Hvis dit barn bliver visiteret til specialskole eller specialklasse gælder de samme regler for kørsels-
berettigelse, som hvis dit barn havde gået på distriktsskole. Det betyder, at når det vurderes om en 
elev er kørselsberettiget, vurderes det efter den afstand, der er mellem skolen og barnets folkeregi-
steradresse.

Afstandene er bestemt efter elevens klassetrin eller hvis eleven kun kan komme til skole via vej, der 
er vurderet som trafikfarlig for klassetrinnet.

Afstand
Dit barn er kørselsberettiget, hvis der er en afstand mellem skolen og barnets folkeregisteradresse på 
nedenfor nævnte afstand eller derover:
• 0. – 3. klasse: 2,5 km
• 4. – 6. klasse: 6,0 km
• 7. – 9. klasse: 7,0 km
• 10. klasse: 9,0 km.
Afstanden vurderes via Googlemaps ad korteste vej eller sti, der ikke er trafikfarlig.

Trafikfarlig vej
Der er enkelte skoleveje, der er erklæret trafikfarlige. Elever bosiddende på disse veje vil blive tilbudt 
transport.

Skole
bus
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Kan man få kørsel til/fra SFO, når eleven går i specialskole eller specialklasse?
Når dit barn er visiteret til specialklasse i Vejen Kommune, tilbyder vi barnet hjemkørsel fra SFO og 
til/fra SFO på ikke skoledage.

Hvordan planlægges kørslen?
Kørslen til specialskole eller specialklasse er som udgangspunkt i bus, idet kørslen bliver planlagt som 
samkørsel med flere elever på ruten. 

Buskørslen, der planlægges af vognmanden, foretages ved skoleårets begyndelse på baggrund af 
elevernes folkeregisteradresse. Der kan de første måneder være behov for at justere på afhentnings- 
og hjemkomsttider, da der kan ske ændringer i elevsammensætningen.

Der kan også opstå ændringer i afhentnings- og afleveringstidspunkter i løbet af året, hvis ruten 
ændrer sig. Hvis det bliver aktuelt bliver du kontaktet af vognmanden, der oplyser dig om de nye 
afhentnings- og/eller afleveringstidspunkter.

Et barn kan i kortere perioder blive visiteret til en solokørsel. Hvis dit barn visiteres til solokørsel vil 
du blive kontaktet af vognmanden, der vil oplyse dig om afhentnings- og hjemkomsttidspunkter.

Hvor bliver eleven kørt til og fra?
Hvis dit barn kører med bus, bliver det hentet og sat af ved folkeregisteradressen. Det samme gæl-
der, hvis dit barn i en kortere periode er bevilliget solokørsel. Barnet sættes af ved kantstenen, og du 
skal selv tage imod dit barn ved bilen.

Hvis forældrene ikke bor sammen grundet for eksempel skilsmisse vil der, hvis der er aftalt en fast 
deleordning, kunne dispenseres fra, at kørsel kun kan ske fra og til folkeregisteradressen, hvis begge 
forældre har bopæl i Vejen Kommune.

Hvornår kører bussen?
Der planlægges en kørsel om morgenen og en eller to om eftermiddagen, hvor dit barn kan blive kørt 
til og fra skole. Du får oplyst de præcise tidspunkter, når kørslen forud for skolestart er planlagt, og 
du bliver – hvis der opstår behov for ændringer – oplyst om disse. 

Du bør være opmærksom på, at du ikke kan stille krav om afhentnings- eller afleveringstidspunkter. 

Du kan ikke forvente, at det er samme chauffør, der kører ruten hver dag.

... fortsat
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Skoleferier
Alle kørsler bliver sat i pause i ferieperioder.

Er dit barn bevilliget kørsel til special-SFO i ferien og har behov for transport, skal du kontakte skolen 
senest 3 uger inden ferien. Overholdes tidsfristen ikke i forbindelse med ferie kan vi ikke garantere 
kørsel. 

Hvis dit barn skal transporteres til SFO på ikke skoledage, må du forvente ændrede afhentnings- og 
afleveringstidspunkter.

Hvad skal du som forælder være opmærksom på?
Dit barn skal altid stå klar 5 minutter før det oplyste tidspunkt for afhentning.

Du skal være opmærksom på, at afhentningstidspunktet, som du har fået oplyst, kan blive ændret i 
løbet af året. I tilfælde af ændringer, vil du modtage besked fra vognmanden.

Du skal sørge for, at Kørselskontoret har de aktuelle kontaktdata til barnets nærmeste. 
korselskontor@vejen.dk

Du skal huske at orientere om ændringer.

Permanente ændringer
Hvis du har ændringer til afhentnings- eller afleveringssted skal du kontakte skolen i god tid. Hvis 
ændringen er permanent - f.eks. hvis I flytter - skal du kontakte skolen i god tid, så skolen kan nå at 
indsende nyt visitationsskema til Kørselskontoret.  

Hvis dit barns mødetider i skolen ændres af pædagogiske grunde, oplyser skolen Kørselskontoret om 
ændringerne via et nyt visitationsskema. 
Når Kørselskontoret har modtaget nyt visitationsskema, vil du blive kontaktet af vognmanden, der 
oplyser dig om nye afhentnings- eller afleveringstidspunkter.

Sygdom eller fravær der opstår akut – under 5 dage
Er dit barn sygt eller af anden grund ikke skal i skole, skal du ringe afbud til vognmanden inden kl. 
07.00. 

Telefonnummeret står på det udleverede postkort. Du kan aftale med vognmanden, at du ringer igen 
(i god tid), når dit barn skal med igen.
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Syg eller fravær i mere end 5 dage
Hvis du på forhånd ved, at dit barn vil være fraværende/syg eller skal have ferie uden for normal 
skoleferie i 5 dage eller mere skal du kontakte 
korselskontor@vejen.dk.

Hvis dit barn bliver sygt i løbet af dagen
Bliver dit barn sygt i løbet af skoledagen eller af anden grund skal tidligere hjem fra skole/SFO, skal 
du selv sørge for at hente dit barn. Du skal også huske at afmelde turen hos vognmanden.

Kører du selv dit barn en dag
Hvis du en dag vælger selv at køre dit barn, skal du ringe afbud til vognmanden – telefonnummeret 
står på det udleverede postkort. Hvis du har planlagt det i god tid og minimum dagen før, skal du give 
besked til Kørselskontoret: korselskontor@vejen.dk.
Ved akutte aflysninger skal du give direkte besked til vognmanden inden kl. 07.00.

Kørsel til specialskole


