Fælleshåbsvej 13, 7080 Børkop - tlf. 76813950
Skovbyvej 30 A, 7080 Børkop - tlf. 76813951

Bestilling af buskort
Trafikfarlig vej
Dit barn er berettiget til gratis buskort, hvis vejen til distriktsskolen er lang, eller hvis vejen
til distriktsskolen er trafikfarlig. Kan der benyttes en anden rute end den trafikfarlige, og
denne er under afstandskriteriet, skal denne benyttes, og man har ikke adgang til gratis
buskort – se kommunes skema over trafikfarlige veje:
https://www.vejle.dk/media/2893/trafikfarlige-skoleveje-i-vejle-kommune-pr-12-122016.pdf
Hvis dit barn er berettiget, betaler Vejle kommune for buskortet.
Afstand mellem hjem og skole
For at være berettiget til gratis buskort pga. afstand, skal afstanden fra hjemmet til skolen
være over:
0. til 2. klassetrin
- alle elever, der skal med bus til Skovbyvej, har ret til gratis bustransport. Der skal ikke udstedes buskort, da det er en lukket rute
kun for disse elever. OBS! Transport til og fra SFO er selvbetalt.
3. klassetrin
- længere skolevej end 2,5 km
4. til 6. klassetrin
- længere skolevej end 6,0 km
7. til 9. klassetrin
- længere skolevej end 7,0 km
Bopæl
Bor forældrene ikke sammen, men begge forældre bor i skoledistriktet, kan I selv vælge til
hvilket af de to hjem - men kun til det ene - befordring skal ske. Bor kun den ene af forældrene
i skoledistriktet, gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem. Befordring til det
andet hjem uden for skoledistriktet er kommunen uvedkommende.
Oplysninger om dit barn
Barnets navn: _________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________ nuvær. klasse: ____________
Buskortet skal gælde for skoleåret 20….…/20……..
Bus-rutenr. _________________________
Nyt buskort:

Periodefornyelse:

Dato _____________ Underskrift _____________________________________________
Kontakt skolen hvis du har spørgsmål.
Ved bestilling af buskort gives der samtidig samtykke til, at elevens personlige data – billede,
cpr.nr., navn, adresse og skole oplyses til Rejsekort A/S database. Rejsekort A/S database
behandler personoplysninger, herunder cpr.nr., efter reglerne i Persondataloven.
Blanketten kan afleveres på kontoret eller sendes på skolens mail (husk underskrift)

