
FORELDRESKJEMA FOR BEKREFTELSE AV TO BOSTEDER IFM SKOLESKYSS
Ref. Opplæringsloven § 7-1 og Utdanningsdirektoratets rundskriv 3-2009. 

Barn under 18 år har to bosteder dersom foreldrene ikke bor sammen, og de på skoledager har overnatngsopphold på begge 
foreldreadressene. Ret  l skoleskyss innvilges eter et regelmessig 14-dagers mønster dersom: 

 Barnet reelt set har to bostedsadresser knytet  l hver av foreldreadressene på skoledager, elevens oppholdsfordeling er
fast, forutsigbart, planlagt, regelmessig og sammenhengende innenfor en 14-dagers periode. Statusen omfater ikke 
improviserte enkeltstående besøk, eller besøk utenfor fastsat bofordeling. 

 Bostedsfordeling begrenser omfanget av skyssreten  l hver av adressene eter den fastsate oppholdsfordelingen. 
 Øvrige krav som må være oppfylt: Minimumskravet  l avstand mellom bostedsadresse og skole må være oppfylt, 

eventuelt krav  l kommunalt vedtak om farlig skolevei for grunnskoleelever, forsvarlig reise d.

Skolen vedlegger fullstendig utylt skkema i Cert når det søkes skyss på vegne av elev med to bosteder. Begge adressene skal oppgis i Cert, uavhengig av om det 

søkes skyss fra begge eller kun et av bostedene.

1. Elevopplysninger. Det søkes om skyss for elev med to bosteder. Det samtykkes i at skolen og kommunen kan gi nødvendige opplysninger, slik at 

søknaden kan vurderes i forhold  l gkeldende regler. 

Elevens navn: Fødselsnummer (11 siferr:

Skole: Årstrinn: Skoleår:

A. Navn på foresat ved elevens folkeregistrerte adresse (FAr:

FA: Folkeregistrert adresse: (gateadresse eller g-/b. nr.r Postnummer Poststed

B. Navn på foresat ved elevens alterna ve adresse (A2r:

A2: Gateadresse eller g-/b. nr. Postnummer Poststed

2. Plan for opphold: Transportbehov tllnyyet FA og/eller A2. 

Uledag
Lile uler Ulile uler

Til slole fra
adresse (FA/A2)

Fra slole tl
adresse (FA/A2)

Til slolen fra
adresse (FA/A2)

Fra slolen tl
adresse (FA/A2)

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Skolen legger inn aktuelt skyssmønster i skyssbes llingen i Cert.

2. Foreldrenes belrefelse
 Vi bekrefer at eleven har to bosteder og følger oppgit plan for opphold:                

NB! Må være signert av begge foreldrene for å bli behandlet. 

Dato Signatur foresat A

Dato Signatur foresat B

Merknader:
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Unntatt innsyn jfr Off.l. § 13 når utfylt


