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Ansøgning om skolebefordring 
Udfyldes af ansøger: 
Skole: 

Skoleår: Klasse: Evt. periode: 

Elevens personnr.: Elevens navn: 

Udfyldes af ansøger: Udfyldes af Børne- og Uddannelsesforvaltningen: 
Sæt x Ansøgning gælder befordring på 

strækningen mellem: 
Befordring bevilges på strækningen mellem: Sæt x 

Hjem/skole Hjem/skole 

Skole/daginstitution Skole/daginstitution 

Navn på daginstitution: Navn på daginstitution: 

Hjem/skole + skole/daginstitution Hjem/skole + Skole/daginstitution 

Navn på daginstitution: Navn på daginstitution: 

Sæt x Der ansøges om: Der bevilges: Sæt x 
Periodekort til bybus/rutebil Periodekort til bybus/rutebil 

fra zone             til zone       via zone 
Skolebuskørsel Skolebuskørsel 

Tilskud til egen befordring Tilskud til egen befordring  kr. = 

Taxikørsel 

Sæt x Begrundelse for ansøgning: Bevillingsgrundlag: Sæt x Km Kode 
Afstand  km. =  
Måles kun den ene vej 

Afstand 

Andet (vedlæg uddybning) Trafikfarlig skolevej 
Vejens navn = 

0,0 TFS 

Tosprogede elever - Indstilling fra 
tosprogskonsulent 

0,0 TOS 

Pædagogisk flytning - Indstilling 
fra PPR 

0,0 PPR 

Anden udvalgsbeslutning 0,0 UDV 

Afslag - skriftligt afslag 
fremsendes med begrundelse 

Udfyldes af ansøger: 
Forældres/værges navn: Forældres/værges adresse: 

Postnummer: Postdistrikt: Evt. telefon 

Dato: Forældres/værges underskrift: 

VEND! – regler for befordring på bagsiden 
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Folkeskoleloven § 26

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

Stk. 3. Under de i stk. 1 angivne betingelser skal kommunalbestyrelsen sørge for befordring af elever til og fra de af 
regionsrådet drevne lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud m.v., jf. § 20, stk. 3 og 4. Det samme gælder for de 
af Borgerrepræsentationen drevne landsdelsdækkende undervisningstilbud i Københavns Kommune.

Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse på befordring mellem skole og dagtilbud i henhold til lov 
om social service af elever, der uden for skoletiden er anbragt i daginstitution m.v.

Stk. 5. Forpligtelsen til at sørge for befordring efter stk. 1 kan opfyldes ved at henvise eleverne til offentlige trafikmidler 
eller ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring.

Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 omfatter ikke elever, som undervises i en anden skole end distriktsskolen, bortset fra 
elever, der er henvist til undervisning i henhold til § 5, stk. 6 og 7, og § 22. Bestemmelserne i stk. 1 omfatter også elever, 
der fortsætter skolegangen i en skole, hvortil eleven har været henvist i henhold til § 5, stk. 7. Elever, der ved optagelsen i 
en skole i en anden kommune end bopælskommunen, jf. § 36, stk. 3, er henvist til undervisning i henhold til § 5, stk. 7, er 
ikke omfattet af stk. 1.

Stk. 7. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for elever, som optages i en anden skole, jf. § 36, stk. 3. I disse tilfælde skal 
kommunalbestyrelsen i stedet afholde udgifter til befordring svarende til udgifterne til den befordring, som 
kommunalbestyrelsen ville være forpligtet til at afholde efter stk. 2, hvis eleven benyttede det tilbud, som eleven er 
visiteret til, eller hvis eleven gik på sin distriktsskole.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om befordring.




