
Skyssregelemt 
Vedtatt av Vefsn kommunestyre  31.08.2005. 
 

Generelt om skoleskyss  

Skyss av elever i grunnskolen skal gjennomføres i samsvar med opplæringsloven 
kap. 7. 
Elever i 1.klasse som har mer enn 2 km veg fra heimen til skolen har rett på 
skoleskyss. 
For elever i 2. - 10. klasse er skyssgrensen 4 km. 
Skoleveg er korteste veg mellom bosted og skole som blir brøytet og er åpen for 
alminnelig ferdsel. 

Funksjonshemmede elever  

For funksjonshemmede elever som etter erklæring fra lege har behov for spesiell 
skyss, skal det sørges for daglig skyss uten hensyn til minsteavstand. 

Skyss under sykdom 

Elever som på grunn av skade eller sykdom ikke kan komme til skolen på vanlig 
måte, men som ellers kan følge den vanlige undervisningen, vil fra første dag få 
dekket ekstraordinære skyssutgifter. 
Slike ekstraordinære skyssutgifter må dokumenteres, og skyssen må anbefales av 
behandlende lege og bare opprettholdes for den tid legen mener det er nødvendig. 
Den enkelte skole tar kontakt med drosjene og avtaler skyss. 
Dokumentasjon fra lege sendes skolen. 

Elever i spesiell familiesituasjon  

Elever der foreldrene har delt foreldreansvar kan velge hvilken av foreldrenes 
adresse som skal være styrende for hvilket opptaksområde / krets de vil til tilhøre. 
Søsken har rett til å få gå på samme skole. Etter søknad kan elevene tildeles 
klippekort for inntil 190 enkeltreiser pr år, som tilsvarer halvparten av et skoleår 
tur/retur. Ordningen gjelder når begge foreldrene bor i Vefsn kommune. 
Klippekort for 36 enkeltreiser pr. år kan etter søknad også tildeles elever i 
grunnskolen som pga. av godkjent vedtak i barnevernet, får midlertidig flytting til 
fosterheim innen kommunen. 
Søknaden sendes skolen. 

Rutiner angående skolereisebevis  

Skolereisebevis utstedes til alle skyssberettigede elever. Den adressen eleven står 
oppført med i klasselisten er avgjørende for tildeling av skolereisebevis. 

Elevene i ungdomsskolen må ha kort med bilde. 

Kortet er gyldig med skolens stempel og underskrift. 

Skysslister påført kortnummer sendes direkte til SB Nordlandsbuss snarest etter at 
nytt skoleår er begynt. 



Skolen har ansvar for at avstanden skole / hjem påføres skysslisten. 

Skadde kort må innleveres skolen før nytt kort utstedes. 

Bortkomne kort erstattes kun etter skriftlig forklaring fra elev eller foresatte. 

Kommunen kjøper skysstjeneste hos SB Nordlandsbuss A/S og Helgelandske A/S 
og er dermed ansvarlig for tap av kort. 
Kun 2 kort erstattes pr. elev pr. skoleår  

Elever som etter søknad går på skole ved en annen skole enn de normalt tilhører, 
vil normalt ikke ha krav på skoleskyss. 

Unntak er elever som flytter til Granmoen / fra Granmoen og kun har siste året 
igjen på ungdomsskolen, og elever på 7.trinn på barneskolen som forsetter ut 
barneskolen uten å bytte skole. I slike tilfeller innvilges skyss. 

Unntak kan også gjøres i andre særskilte tilfeller. I tvilstilfelle forelegges saken 
oppvekstkomiteen til avgjørelse. 

I de tilfellene hvor eleven blir boende i avstand ca midt mellom skolene, tar 
skolekontoret kontakt med Nettbuss. Der det viser seg at utgiftene til skyss blir 
det samme, dekker kommunen skyssen uansett skolevalg. Der det viser seg at det 
blir en differanse (lenger skolevei til den "gamle" skolen), må foreldrene dekke 
prisdifferensen. 

Det er kun kommunestyret som kan innvilge skyss i spesielle tilfeller. 

Spesielle tilfeller er værutsatt skolevei / trafikkfarlig skolevei. 

Grenser for skoleskyss  

Fylket ved SB Nordlandsbuss har fastsatt slike skyssgrenser for grunnskolene i 
Vefsn:  

 Andre bestemmelser:  

OVERSIKT SKYSSGRENSE FOR SKOLEBARN I VEFSN 

Skole Sted 6-åringer 
2 km > 

Fra 2. kl. 
4 km > 

Km 

Kulstad - Åremma Fri skoleskyss Ikke skyssber. 3,80 

Kulstad - Rynes Fri skoleskyss Ikke skyssber. 3,00 

          

Mosjøen - Åsbyen f.o.m. Meåsvn. Fri skoleskyss Ikke skyssber. 2.00 

Mosjøen - Åsbyen fra Halsmovn. busstopp 2 
  t.o.m. Helligbergvn. busstopp 2 

Fri skoleskyss Fri skoleskyss 4,00 

Mosjøen - Skjervengan m/ Hamarheim Ikke skyssber. Ikke skyssber. 1,90 

Mosjøen - Nervollan Ikke skyssber. Ikke skyssber. 1,60 

          



Olderskog - Øya Fri skoleskyss Fri skoleskyss   

Olderskog - Hamarheim Fri skoleskyss Ikke skyssber. 2,00 

Olderskog - Andås Fri skoleskyss Fri skoleskyss 4,00 

Olderskog - Marka Fri skoleskyss Fri skoleskyss 4,00 

Olderskog - Bjørnådal v / A. Dahl Fri skoleskyss Ikke skyssber. 2,00 

Olderskog - Bjørnådal v / Øvsteng Fri skoleskyss Fri skoleskyss 4,00 

          

Granmoen - Retn. Drevvatn fra Båtstrandmoen Fri skoleskyss Ikke skyssber. 2,00 

Granmoen - Retn. Drevvatn fra A. Båtstrand Fri skoleskyss Fri skoleskyss 4,00 

Granmoen - Retn. Stuvland fra H. Hvitsten Fri skoleskyss Ikke skyssber. 2,00 

Granmoen - Retn. Stuvland fra Stuvland Fri skoleskyss Fri skoleskyss 4,00 

Granmoen - Blåfjellet fra Forsmo Fri skoleskyss Ikke skyssber. 2,00 

Granmoen - Retn. Blåfjellet fra K. Nilsskog Fri skoleskyss Fri skoleskyss 4,00 

Granmoen - Retn Bergsnev fra Forsmo bru Fri skoleskyss Ikke skyssber. 2,00 

Granmoen - Bergsnev fra A. Moen Fri skoleskyss Fri skoleskyss 4,00 

Granmoen - Retn. Brattbakken fra Forsmo Fri skoleskyss Ikke skyssber. 2,00 

Granmoen - Retn. Brattbakken fra Brattbakken Fri skoleskyss Fri skoleskyss 4,00 

          

Elsfjord - Retn. Drevvatn fra Elsfjorddalen Fri skoleskyss Ikke skyssber. 2,00 

Elsfjord - Retn Drevvatn fra Svartkjønnli Fri skoleskyss Fri skoleskyss 4,00 

Elsfjord 
- Retn. J.Stormo / Luktvatn fra 
Elsfjord 
   stasjon 

Fri skoleskyss Ikke skyssber. 2,00 

Elsfjord - Retn. Stormo / Luktvatn fra 500 m 
   før Folkets hus 

Fri skoleskyss Fri skoleskyss 4,00 

Skyssgrensene er satt etter fylkets vedtekter 

Vedtatte avviksordninger 

ByområdetGranmoen skoleElsfjord oppvekstsenter 

Avviksordningene som går på trafikkfarlig skoleveg opphører når 
vegstrekningene får nødvendig trafikksikring. 

•  Fylkesveg 240 som går fra jernbaneundergang til krysset Seljelivegen 
i Elsfjordbakken betegnes som trafikkfarlig skoleveg vinterstid. Elever 
bosatt overfor Seljelikrysset innvilges skoleskyss i tiden 1.oktober - 
30.april  
•  Vegen fra Forsmo til og med Forsmo bru betegnes som trafikkfarlig, og 
blir skoleskyssområde for barn fra 1. - 7. klassetrinn ( barneskoleelever) 
•  Strekningen Båtstrand - Granmoen betegnes som værutsatt strekning. 
Elever i 1. - 7.klassetrinn (barneskoleelever) innvilges skoleskyss i tiden 
1.oktober - 30.april  
•  Området fra og med Dambekkvegen 11 og Halsmovegen betegnes som 
trafikkfarlig skoleveg, og blir derfor skoleskyssområde for barn fra 1. - 
7. klassetrinn (barneskoleelever)  
•  Fylkesveg 244 "Vestersivegen" fra Øybrua betegnes som trafikkfarlig 



skoleveg. Grensen for skoleskyss settes ved Øybrua  
•  Strekningen fra Øvsteng til avkjørsel E6 til Olderskog betegnes som 
trafikkfarlig skoleveg og elevene innvilges fri skoleskyss til Olderskog 
skole  
•  Strekningen fra Hjartåsen tunnel langs riksveg til kryss E6 Halsøy 
betegnes som trafikkfarlig skoleveg og elevene innvilges fri skoleskyss 
til Kulstad skole  
•  Strekningen Åremma kryss E6 / Grågåsvegen betegnes som 
trafikkfarlig skoleveg og elevene innvilges fri skoleskyss til Kulstad 
skole  
•  Strekningen Båthølen – Kulstad skole defineres som trafikkfarlig 
skoleveg  
•  Strekningen Andås – Mosjøen skole betegnes som trafikkfarlig. Elever 
på barnetrinnet innvilges skoleskyss i tiden 1.oktober – 15.april. 
Avviksordningen som går på trafikkfarlig skolevei opphører når 
strekningen får nødvendig trafikksikring  
 
 

 


