Søknad om godtgjørelse for bruk av
eget transportmiddel
Bruk av privatbil kan godkjennes hvis
strekningen mellom bosted og nærmeste
rutetilbud er 3 km eller mer én vei, og hele
strekningen mellom hjem og skole er minst 6
km én vei. I tillegg er det krav om at det ikke
finnes eksisterende rutetilbud, eller at ventetid
ved bruk av kollektive transportmidler blir
urimelig lang.

SKYSSORDNINGER

Foto: Agder Kollektivtrafikk AS.

Søknadsskjema og informasjon er tilgjengelig
på din skole.

Søknaden sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
Regionalavdelingen
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

Ta kontakt med Agder Kollektivtrafikk
AS på telefon 38 14 53 81
www.akt.no
eller Vest-Agder fylkeskommune
Samferdsel
38 07 45 00 / 38 07 47 09
www.vaf.no
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Informasjon om skyssordninger for
elever i Vest-Agder 2017/2018

Rett til fri skoleskyss
Du har rett til fri skyss til videregående skole
hvis det er mer enn 6 km mellom bosted og
skole. Du kan bruke offentlige transportmidler
som buss, tog eller båt. Elever med rett til fri
skyss får et skolereisekort som reisebevis.
Skyssordningen gjelder elever fra Vest-Agder
som går på videregående skole. Ordningen
gjelder også hvis du går på skole i et annet
fylke, fordi du ikke har fått tilbud om skoleplass i
Vest-Agder.
Funksjonshemmede,
eller
elever
med
midlertidig skade, kan gis skyss uten hensyn til
minsteavstand.
Ta kontakt med skolen eller AKT for å finne ut
om ordningen gjelder deg.

Skyssordning i Kristiansandsregionen
For elever som er bosatt i sentrale deler av
Søgne,
Songdalen,
Vennesla
og
Kristiansand, er retten til fri skoleskyss
opphørt.
Elever i dette området kan kjøpe Ungdomskort
hvis de er under 20 år, og Ung voksenkort hvis
de er over 20 år, eller fyller 20 under
skolegangen. Prisdifferansen mellom Ung
voksenkort
og
Ungdomskort refunderes
halvårlig. Informasjon om dette får du på
skolen.

I enkelte områder med mindre utbygd
rutetilbud, kan elever fortsatt få tildelt
skolereisekort. Dette gjelder elever bosatt på
følgende steder:
- Ålefjær, nord for Jærnesheia
- Ytre Randesund
- Nord for Samkom
- Ravnås og Drivenes
- Vest for Oftenes/Samfundets skole og
Lohne
- Øst for Langenes til Vågsbygd
- Nord for Stokkeland.

Søknad om fri skoleskyss
Du søker skyss via VIGO. Bruk det samme
brukernavnet og passordet som når du takker
ja til tilbudet. Når søknadsmuligheten i Vigo
lukkes, må du søke om skyss manuelt på
skjema som du får på skolen. For reiser med
NSB, kontakt AKT i Flekkefjord, tlf. 38 37 25 00.
Søknadsfristen er 24. august for manuelle
søknader. Søknader mottatt etter dette må
påregnes lengre behandlingstid.
De første dagene kan du bruke inntaksbeviset
fra skolen som reisebevis.

Elektronisk busskort
Elever på videregående skole med krav på fri
skoleskyss vil få elektroniske skolereisekort.

Ungdomskort
Visste du at alle under 20 år kan kjøpe
Ungdomskort? Med dette kortet kan du reise i
hele Agder så ofte du vil og så langt du vil
innen fylkene. Du får nærmere informasjon på
nærmeste rutebilstasjon. Se også www.akt.no.

Ung voksenkort



Gjelder for aldersgruppen 20-29 år
Med dette busskortet kan du reise i hele
Agder.

Dersom du har krav på fri skyss, må du i
perioden fra skolestart til 20. september ha med
deg forrige skoleårs skolereisekort eller
inntaksbeviset du har fått. Enten som SMS eller
som utskrift av Epost. Denne må vises frem på
bussen for å bekrefte at du har fått tildelt
elevplass på videregående skole.

