
 

Ordensregler for skoleskyss  Adm. vedtatt 22.06.2021 i samarbeid 

med transportører. 

1. Sikker skoleskyss 

Det er Innlandet fylkeskommune som har 

ansvaret  for å organisere skoleskyssen. 

Målsettingen er en rasjonell, sikker, trygg, 

miljøvennlig og trivelig skoleskyss. 

 

2. Lovhjemmel 

Reglene om skoleskyss går fram av opplæringslova av 17.07.1998, særlig kapittel 7. 

Innlandstrafikk har et utfyllende reglement for skoleskyss: 

https://innlandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole/  

 

3. Informasjon og forebyggende arbeid. 

Ved oppstart av nytt skoleår skal trafikksikkerhet og ordensregler i skoleskyssen bli 

gjennomgått sammen med skysselevene i et samarbeid mellom transportør og skolen. 

Rektor/tjenesteleder på hver skole tar kontakt med transportører og gjør avtale om  

hvordan gjennomgangen skal gjennomføres. Skysselevene i 1., 2., 5.- og 8. trinn blir 

tatt med på opplæring i bussen. 

 

Foreldre orienteres om opplæring og skyssreglement på foreldremøter hver høst. 

Reglementet gjøres kjent på kommunens hjemmeside. 

 

Foreldre/foresatte har ansvar for at egne barn forberedes og trenes for å klare egen 

skolevei så sikkert som mulig. Foreldre/foresatte har rett til å være med nye 

skysselever på skoleskyssen i tre uker etter oppstart. 

 

4. Skyssregler for elevene i Ringebu kommune 

a. Stå i ro på holdeplassen til bussen/drosjen har stoppet. 

b. Ha busskortet klart og gå rolig inn på bussen/drosjen. Kortet registreres i 

kortleseren, det dette finnes. 

c. Finn raskt en sitteplass og ha sekken på fanget eller ved beina.  

d. Buss/drosjesjåføren kan til enhver tid bestemme hvor elevene skal sitte. 

e. Setebeltet skal benyttes. 

f. Sitt i ro under transporten og til bussen/drosjen har stoppet. 
g. Gå rolig ut av bussen/drosjen når bussen/drosjen har stoppet. Gå aldri over veien før 

bussen/drosjen har kjørt og du ser det er trygt. 

  

5. Mistet busskort 

Har du mistet skysskortet eller har et kort som ikke fungerer, ta kontakt 

med skolen for å få midlertidig skyssbevis og bestille nytt busskort. 

 

6. Konsekvenser for brudd på skyssreglene 

Det kommunale ordensreglementet for ringebuskolene gjelder også på skoleveien. 

 

Transportør kan i særskilte tilfeller bortvise elever fra transportmiddelet. Elever på 

8.- 10 trinn kan i særskilte tilfeller bortvises fra skolen i inntil tre dager. 

 

Ved hærverk på skyssmateriell vil elever/foreldre kunne bli erstatningspliktige. 

 

Alle sanksjoner skal stå i forhold til regelbruddet. 

Husk å ta godt vare på busskortet 

også over ferien. Det deles ikke ut 

nye kort ved overgang til 

ungdomsskole eller videregående. 

https://innlandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole/

