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1. Indledning
1.1.Formålet med vejledningen
Vejledningen har til formål at belyse Slagelse Kommunes anvendelse af Lov nr. 1534 af 11.
december 2015 om Folkeskolen (herefter folkeskoleloven) og bekendtgørelse nr. 688 af 20.
juni 2014 (herefter befordringsbekendtgørelse), i praksis til brug for visitering af befordring til
skolebørn.
Vejledningen belyser hvilke regler, der regulerer området, og hvordan Slagelse Kommune anvender reglerne i forhold til at yde befordring til skolebørn.
1.2. Hvem gælder vejledningen for
Vejledningen henvender sig primært til dem, som sidder med visiteringen og -/eller sagsbehandlingen vedrørende befordring af skolebørn i Slagelse Kommune, men kan også bruges af
forældre og andre personer, der søger information om befordring af skolebørn i Slagelse Kommune.
2. Betingelser
2.1. Hvem kan få tildelt befordringen?
Slagelse Kommune skal sørge for befordring til skoleelever mellem distriktsskolen eller brobygningsinstitution og hjemmet eller dettes nærhed, jf. folkeskolelovens § 26, stk. 1 og befordringsbekendtgørelsen § 1, stk. 1, nr. 1.1
Reglerne gælder for elever, der går i folkeskole.
Hvor tæt på hjemmet børnene har krav på at blive transporteret, beror på en konkret vurdering af de faktiske forhold, herunder vejforholdene, om transporten foregår med skolebus eller
offentlig bus, hvor det generelt medfører større ulemper at omlægge en rute. Der kan ikke stilles krav om, at børnene skal transporteres helt til hjemmet.
Der er stillet krav fra lovgivers side om afstanden mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed.2
For at en elev kan få befordring mellem distriktskolen og hjemmet eller dettes nærhed skal følgende afstandskriterie og klassetrin være opfyldt:
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0.–3. klasse, der har længere skolevej end 2,5 km
4.-6. klasse, der har længere skolevej end 6 km.
7.-9. klasse, der har længere skolevej end 7 km.
10. klasse, der har længere skolevej end 9 km.

eller


Skolevejen skal være erklæret trafikfarlig. Det er politiet, der træffer afgørelse
for hvornår en vej anses for at være trafikfarlig.

Ved skolevej, skal forstås den nærmeste vej eller sti, som eleven kan færdes på til fods, cykel
eller knallert hele året. Ved opmåling af skolevejen medregnes derfor normalt kun afstanden
ad offentlig tilgængelig vej eller sti mellem hjemmet til den nærmeste indgang til skolen.3
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Lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 (folkeskoleloven) og bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 (befordringsbekendtgørelse).
2
Lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 (folkeskoleloven) § 26, stk. 1, nr. 1.
3
Bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 (befordringsbekendtgørelse) § 2.
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Ved hjemmet forstås den adresse, hvor barnet har folkeregisteradresse. 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 befordringen skal ske. Hvis kun den ene af forældrene bor i skoledistriktet, gælder kommunens
befordringsforpligtelse til dette hjem.4
Når befordringsbekendtgørelsen så detaljeret fastlægger nogle afstandsgrænser, må disse antages at tage udgangspunkt i en opfattelse af, hvad lovgiver mener man gennemsnitligt kan
forlange af børn på et givet klassetrin. Hvad man kan byde børn på et givet klassetrin må bero
på overvejelser over enten anstrengelse ved at bevæge sig over en vis afstand, eller det tidsforbrug til transport, som det er rimeligt at påføre børn på det givne alderstrin. Hvis f.eks. et
otteårigt barn i 2. klasse anses for gennemsnitligt at være i stand til at bevæge sig 2,5 km til
skole, må det antages, at lovgiver også anser det for rimeligt, at dette barn i stedet kan bevæge sig hen til et opsamlingssted 2,5 km borte. Tilsvarende må det antages, at hvis lovgiver
anser det for rimeligt at forlange, at et otteårigt barn bruger sin tid, som det tager et barn på
denne alder at tilbagelægge 2,5 km til fods eller på cykel, på transport til skole, så kan det i
denne henseende være ligegyldigt, om de 20-30 minutter består af f.eks. 15-20 minutter til
fods og 5-10 minutter i bus, eller om de bruges i ét transportmiddel hele vejen.
Slagelse Kommune kan ikke nøjes med at befordre eleverne den del af skolevejen, som overstiger de angivne km-afstande, men eleverne må evt. selv begive sig til et fælles opsamlingssted i nærheden af hjemmet, så længe eleverne ikke påføres længere transporttid eller større
anstrengelser end hvad der almindeligvis følger af folkeskolelovens § 26, stk. 1, nr. 1 opstillede afstandsgrænser.
Slagelse Kommunes afgørelser om hvorvidt kommunen skal yde befordring eller ej beror på en
konkret vurdering(skøn). Beslutningen træffes bl.a. på baggrund af udtalelser fra politiet og
vej-myndighederne, hvorvidt de trafikale forhold (trafikfarlig veje) på skolevejen, elevens alder, elevens udvikling – og adfærd, samt andre konkrete omstændigheder, der taler for at
kommunen skal yde befordring.5
2.2. Øvrige forhold ved befordring
Slagelse Kommune forbeholder sig retten til at indhente udtalelse om ordningens tilrettelæggelse, herunder ruter, opsamlingssteder, afgangstider, ventetider m.m. fra skolebestyrelserne i
forbindelse med at kommunen skal træffe afgørelse om hvorvidt befordringsforpligtelsen er
opfyldt eller ej.6
Dog er ventetiden fastsat til ikke at må overstige 60 minutter før – og 60 minutter efter skoletid,
jf. Befordringsbekendtgørelsen § 5.
2.3. Hvordan ansøger man om befordring
Henvendelser kan ske til den pågældende skole, som kan være behjælpelige med ansøgningerne om buskort m.m.
2.4. Andre befordringsmuligheder
Kommunens forpligtelse til at sørge for befordring kan opfyldes ved at henvise eleverne til offentlige trafikmidler eller ved at godtgøre deres udgifter til egen befordring.7

4

Bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 (befordringsbekendtgørelse) § 1.
Bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 (befordringsbekendtgørelse) § 3.
6
Bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014 (befordringsbekendtgørelse) § 4.
7
Dette forudsætter at der er indgået en sådan aftale mellem kommunen og forældrene, jf. folkeskolelovens § 26, tk. 5,
note 216.
5
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Er eleven henvist til en anden skole eller et andet skoletilbud end distriktsskolen, skal bopælskommunen afholde befordringsudgifterne på samme vilkår, som for de elever, der går i distriktsskolen.
Endvidere skal Slagelse Kommune sørge for befordring til- og fra skole af syge og invaliderede
elever.
2.5. Valg af anden skole
Der gælder følgende modifikationer til reglerne om befordring af skolebørn:
Hvis der er valgt en anden skole end distriktsskolen efter reglerne om ”Frit skolevalg”8 betaler
Slagelse Kommune ikke udgifterne til transport, heller ikke selvom vejen anses for at være
trafikfarlig.
3.Begrebet ”hjemmets nærhed”
3.1. Definition
Det har ofte i forskellige sammenhænge været diskuteret hvad, der skal forstås ved folkeskolelovens § 26´s ordlyd ”...hjemmets nærhed..”. Der er ikke angivet en klar og udtømmende
definition fra lovgivers side, hvad der skal forstås ved ”hjemmets nærhed”.
3.2. Slagelse Kommunes fortolkning af ”hjemmets nærhed”.
Slagelse Kommune lægger til grund at ”nærhed” ikke kan fortolkes som hjemmets hoveddør,
men nærmere en indikation på, at det er påregneligt for eleverne, at de må skulle forvente, at
de selv skal begive sig hen til et evt. fælles opsamlingssted eller vil blive hentet et sted, som
er beliggende tæt ved hjemmet.9 Slagelse Kommune lægger vægt på, at afstanden mellem
hjemmet og skolen måles ad nærmeste offentligt tilgængelig vej eller sti som eleverne kan
færdes på til fods, cykel eller knallert hele året, jf. befordringsbekendtgørelsen § 2, stk.1. Ved
udregning af afstand benyttes http://beregn.afstand.dk/skolevej.asp som tager højde for cykelstier m.m.
4. Opsummering
Slagelse Kommune lægger vægt på de afstandsgrænser, som fremgår af folkeskoleloven og
befordringsbekendtgørelsen, da det må være lovgivers opfattelse af, hvad man gennemsnitligt
kan forlange af børn på et givet klassetrin. Det er efter Slagelse Kommunes opfattelse rimeligt
at anse, at et barn på et givet klassetrin må forvente at skulle tilbagelægge en distance til
fods, cykel eller knallert, for at komme frem til et busstoppested eller et opsamlingssted.
Slagelse Kommune vil i ansøgningerne om befordring lægge vægt på, at skolevejen måles ad
nærmeste offentlig tilgængelig vej eller sti og dermed ikke selve hjemmets hoveddør. Nærværende afgørelser om befordring af skoleelever beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, som kommunen afgør ud fra et skøn.

8

https://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Skolestart-og-boernehaveklassen/Frit-skolevalg

og https://www.slagelse.dk/media/6456496/Styrelsesvedtaegt-2015-2016.pdf
9
Jf. folkeskoleloven § 26, stk. 1, nr. 1, note 210.
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