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Vår ref.: 2020/43012 Deres  ref.:  Bergen, 07.05.2020 

Informasjon om skoleskyss ved gjenåpning av skolene fra 
uke 20 

Rutetilbudet for skolebusser og rutebusser vil bli gjeninnført slik det var før skolene stengte 

ned 13. mars.  

Gjennom veiledere for smittevern i grunnskolen og for kollektivtrafikken er det gitt føringer 

om at bruk av offentlig transport til og fra skolen må begrenses så mye som mulig. Det er 

videre satt krav til avstand mellom reisende både med kollektivtransport og med drosje. I 

praksis betyr dette at bare 50 % av vanlig kapasitet kan utnyttes. Dette innebærer at det ikke 

vil være tilstrekkelig kapasitet til at alle elever som vanligvis reiser kollektivt og med 

tilrettelagt transport (drosje) til skolen kan fortsette å gjøre det når skolene gjenåpner for alle 

trinn.  

I samsvar med nasjonale retningslinjer ber vi derfor om at alle som har 

mulighet til å unngå bruk av kollektivtransport og tilrettelagt skoleskyss med 

drosje for å komme seg til skolen, om å gjøre dette. Dette inkluderer også elever 

med rett til skoleskyss.  

Vi er nå inne i en helt ekstraordinær situasjon der vi med utgangspunkt i nevnte avstandskrav 

ikke vil ha mulighet til å sikre nødvendig smittevern dersom alle elever reiser «som normalt». 

En konsekvens av dette er at vi ikke kan garantere at alle skoleelever kommer med bussene 

som kjøres. 

Nærmere angående tilrettelagt skoleskyss med drosje 

For tilrettelagt skoleskyss utført med drosje gjelder følgende retningslinjer: 

• Det skal legges til rette for avstand mellom elevene, slik at det ikke samkjøres mer 
enn to elever i vanlig drosje, med mindre det er snakk om elever fra samme 
husstand. For maxitaxi/minibuss skal det legges til rette for avstand mellom elevene.  

• Hyppige berørte flater rengjøres mellom hver tur. 

• Elever som er syk eller har sykdomssymptomer skal ikke benytte seg av skoleskyss. 

• Elevene må belage seg på at det kan forekomme endringer i transportopplegget og 
andre hentetider enn normalt. Angitte hentetider vil være cirka-tider, og det vil 
kunne forekomme forsinkelser.  

• Kun elever som har drosjeskyss på grunnlag av medisinsk behov vil få drosje ifm 
opphold på SFO. 



 

 

Dersom elever som har innvilget tilrettelagt skoleskyss med drosje kan reise til skolen på 

andre måter, er det viktig at skolen får informasjon om dette så raskt som mulig, og kan 

melde videre til aktuell drosjeoperatør. 

Drosjeoperatørene vil være avhengig av informasjon fra skolene om hvilke elever som skal ha 

skoleskyss ulike dager for å kunne planlegge skoleskyssen. Det vil kunne ta noe tid før 

skoleskyssen er på plass og det kan ikke påregnes at skoleskyssen er klar fra første skoledag. 

Spørsmål 

Skyss/Kringom kan kontaktes på skoleskyss@skyss.no (kommuner i tidligere Hordaland) og 
skuleskyss@sfj.no (kommuner i tidligere Sogn og Fjordane), eller per telefon 55 55 90 70, 
tastevalg 2 – skoleskyss.  

 

 

 


