
SØKNAD OM SKOLESKYSS VED DELT BOSTED 
SE BAKSIDE FOR VEILEDNING 

NAVN PÅ ELEVEN 

FØDSELSDATO 6 SIFFER 

FOLKEREGISTRERT ADRESSE 

POSTNR./STED 

SKOLE TRINN 

FORESATT 1 
NAVN TLF. 

ADRESSE Den foreldre 

hvor eleven er 

registrert 

POSTNR./STED 

FORESATT 2 

Delt bosted 

NAVN TLF. 

ADRESSE 

POSTNR./STED 

DELTAR ELEVEN I LEKSEHJELP? HAR ELEVEN SFO-PLASS? DERSOM ELEVEN ER I SFO, NÅR: 

JA NEI JA NEI Morgen og ettermiddag Kun ettermiddag 

AVTALE OM DELT BOSTED INNEBÆRER: 

STED/DATO UNDERSKRIFT FORESATT 1 

STED/DATO UNDERSKRIFT FORESATT 2 



VEILEDNING 
TIL UTFYLLING AV SØKNAD OM SKOLESKYSS VED DELT BOSTED 

FORESATTE 

Foresatte må fylle ut følgende punkter: 

1. Elevens navn, bruk blokkbokstaver.

2. Elevens fødselsdato. 

3. Elevens adresse, som oppført i Folkeregistret. 

4. Elevens nåværende skole og årstrinn (klasse).

5. Foresatte 1, den av elevens foresatte som har 
samme folkeregistrert adresse som eleven.

6. Foresatte 2, den av elevens foresatte hvor 
det søkes om skoleskyss til/fra.

7. Begge foresatte må signere søknaden.

8. Søknad leveres til elevens skole.

Bestemmelser om delt bosted: Elever med delt bosted 
vil ha folkeregistrert adresse på ett bosted selv om de 
deler tiden mellom to hjem. For at elever skal ha 
skyssrett fra delt bosted må opphold hos hver av 
foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig 
ordning. Elevens skyss skal være forsvarlig og innebære 
en akseptabel reisetid til begge hjem. Dersom det ene 
hjemmet ligger slik til at daglig skyss ikke kan 
organiseres slik at reisetiden er akseptabel, og daglig 
skyss til dette hjemmet ikke ville være forsvarlig, vil 
eleven ikke ha rett til gratis skyss 
til og fra dette hjemmet. Da må foreldrene selv 
enten revurdere barnets bosituasjon,   
selv dekke skysskostnadene mellom skolen og 
dette hjemmet eller la eleven innlosjere. 

SKOLEN 

Skolen må gjøre: 

1. Kontrollere opplysningene om eleven, og
registrere søkand om skyss fra delt bosted i 
“Fskyss” (https://skoleskyss.akt.no).

AKT 

AKT gjør følgende: 

1. Mottar og registrerer søknaden fortløpende.

2. Fatter vedtak som formidles til begge
elevens foresatte. 

3. Elever som innvilges skyss henvises først og
fremst til bruk av ordinær kollektivtrafikk.

https://skoleskyss.akt.no/
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