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Retningslinjer for befordring af elever i visiterede tilbud
Formålet med retningslinjerne er at skabe en systematisk tilgang til visitering af befordring samt at 
sikre ensartethed omkring serviceniveauet. 
Udgangspunktet i visitering til befordring er at understøtte Aabenraa Kommunes mission om at 
skabe Det Gode Liv for børn, unge og familier i samarbejde med borgerne. Derudover er der i 
retningslinjerne taget udgangspunkt i Sund Opvækst, hvor der om hjælp og støtte fra kommunens 
side står, at det skal ske med udgangspunkt i barnets hverdagsliv og så tæt på almenområdet som 
muligt. At vi baserer den kommunale indsats på barnets behov og ressourcer og inddrager de 
ressourcer, der er til stede i familie og netværk og at alle børn understøttes og udfordres, så de bliver 
så dygtige, som de kan – også børn med særlige behov eller særlige talenter

Lovgrundlag
Folkeskoleloven- Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1510 af 14.12.2017, § 26)

§ 26. Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem skolen eller brobygningsinstitutionen, 
jf. kapitel 2a i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse 
m.v., hjemmet eller dettes nærhed af 

1) børn, der har længere skolevej end 2 1/2 km i børnehaveklasse og på 1.-3.klassetrin, 6 km på 
4.-6. klassetrin, 7 km på 7.-9.klassetrin og 9 km i 10.klasse, og 

2) børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig 
påkrævet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og 
invaliderede elever. 

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (Nr. 688 af 20. juni 2014)

§ 1. Kommunalbestyrelsens pligt til at sørge for befordring, jf. folkeskolelovens § 26, gælder i 
forhold til det hjem, hvor barnet er folkeregistreret. Forældre med fælles forældremyndighed og 
hver sin bopæl kan i de tilfælde, hvor et barn opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge 
forældre bor i skoledistriktet, vælge, til hvilket af de to hjem befordring skal ske. Hvis kun den ene 
af forældrene bor i skoledistriktet, gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har alene pligt til at sørge for befordring af børn mellem 
skolefritidsordning og hjem, hvis det kan ske uden etablering af særskilt befordring og dermed uden 
merudgift for kommunen. 
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Befordring af elever i visiterede tilbud
Visiteres eleven til kommunens specialskole, de kommunale specialklasser eller ungdomsskolen, 
gælder som udgangspunkt de samme vilkår for befordring af eleven til disse tilbud som til 
distriktsskolen. 

Kommunen sørger for befordring af elever der har længere skolevej end:

1. 0.- 3. klasse hvis skolevej er længere end 2,5 km 
2. 4.- 6. klasse hvis skolevej er længere end 6 km
3. 7.- 9. klasse hvis skolevej er længere end 7 km
4.   10. klasse hvis skolevej er længere end 9 km  

Af hensyn til barnets sikkerhed i trafikken skal kommunen sørge for befordring af elever, selvom de 
har en kortere skolevej end de nævnte afstandskriterier i loven. 

Bevilling af særlig kørsel 
Hvis eleven ikke kan befordres med offentlig transport (skolebus/bybus), vurderer 
visitationsudvalget, om eleven skal bevilliges særlig kørsel. 

Som udgangspunkt skal eleverne befordres via den mindst indgribende foranstaltning. I det 
følgende beskrives de muligheder for befordring af elever til skolen, som Aabenraa Kommune 
tilbyder. Disse muligheder omfatter både den almindelige buskørsel ved anvendelse af offentlig 
transport samt særkørsel. Mulighederne danner grundlaget for arbejdsprocessen i forbindelse med 
bevilling af særlig kørsel til eleverne i visiterede tilbud. 

Proces for bevilling af særlig kørsel til elever i visiterede tilbud

1. Selvhjælp - om barnet er i stand til selvbefordring f.eks. ved at cykle til skolen.
2. Selvhjælp ved offentlig transport - om barnet er i stand til at befordre sig via offentlig 

transport. 
3. En del af undervisningen - om barnet kan hjælpes til selvhjælp. Det kan f.eks. være i form 

af et træningsprogram, hvor en voksen fra skolen følger barnet i ruten til skolen og hjemmet. 
4. Samkørsel og samkørsel med pædagogisk støtte. Hvis eleven ikke ved selvhjælp kan 

befordre sig til skole, så kan der bevilliges samkørsel. Inden der bevilliges solokørsel, så 
skal der vurderes, om barnet med pædagogisk støtte kan lære at blive befordret via 
samkørsel.  
Der er to typer af samkørsel;
a. Samkørsel via opsamlingssted, som ligger i en afstand jf. afstandskriteriet i 

folkeskoleloven.
b. Samkørsel ved elevens/forældrenes adresse 

5. Befordringsgodtgørelse - om forældrene har mulighed for at køre deres barn til/fra skolen. 
Forældrene kan, i tilfælde af at barnet bevilliges særlig kørsel, søge om 
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befordringsgodtgørelse, hvis de kører deres barn til skolen. 
Befordringsgodtgørelse ydes med afsæt i statens lave sats.

6. Tidsbegrænset bevilling af solokørsel – solokørsel er den mest indgribende foranstaltning, 
og der skal i den bevilligede periode arbejdes for en mindre indgribende kørselsordning.  
Hvis et barn i en kortere eller længere periode skal bevilliges solokørsel, så skal der 
foreligge en indstilling fra PPR herom. Bevilling af solokørsel til et barn sker efter en 
konkret vurdering af barnets behov herunder barnets fysiske og psykiske tilstand. Det er 
visitationsudvalget, der vurderer, om barnet kan bevilliges solokørsel.

Nedenstående indsatstrappe illustrerer processen med visitering af befordring til eleverne i 
visiterede tilbud. Eksempelvis viser modellen, at bevilling af en tidsbegrænset solokørsel er den 
mest indgribende kørselsforanstaltning, og at målet er en mindre indgribende kørselsforanstaltning, 
der følger den grønne pil i indsatstrappen.  

Figur 1:Indsatstrappe ved bevilling af særlig kørsel
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Kørsel til SFO og FFO 
Kommunen er ikke forpligtet til at sørge for befordring af elever til og fra SFO/FFO medmindre 
kørsel kan ske uden merudgift jf. folkeskoleloven. 

Det gælder både elever i almindelige klasser og specialklasser, men til elever med nedsat psykiske 
eller fysiske funktionsevne kan der bevilliges hjemkørsel fra fritidsordningen. I denne forbindelse 
har kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune besluttet at tilbyde hjemkørsel fra FFOen på 
Fjordskolen. 


