
Kommunale retningslinjer for skoleskyss i Orkland Kommune.  
                                    

Reglene for skoleskyss gjelder fra 1. august 2022. Reglene gis ikke tilbakevirkende kraft.                                             

                                                                               

1. Formål  
• Gi entydig informasjon om gjeldene regelverk om skoleskyss 

• Bidra til likebehandling og enhetlig forvaltning av saker som omhandler skoleskyss 

 

2.Retten til skoleskyss 
Elever har rett til gratis skoleskyss dersom avstand mellom hjemmet og skolen er mer enn 2 km for 

elever på 1.trinn, 4 km for elever på 2.-10.trinn, jf. opplæringsloven § 7-1 første ledd. Som skolevei 

regnes offentlig bil-, gang- og sykkelvei, samt privat vei som er åpen for allmenn ferdsel. Stier og 

tråkk som er i allment bruk gjennom året, kan betraktes som skolevei selv om de ikke brøytes. 

 

3. Rett til skyss uavhengig av avstand mellom hjemmet og skolen 

Særlig farlig eller vanskelig skolevei 
Barn som oppholder seg i trafikken vil alltid være utsatt for en viss fare, og det kan ofte være 

vanskelig for barn å forholde seg til trafikk. For å få rett til gratis skoleskyss må det foreligge en 

«særlig risiko». Dette betyr at trafikkutfordringene på veien er større enn det kan forventes at eleven 

mestrer.  

 

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengden, 

jf. opplæringsloven § 7-1 første ledd. Det forutsettes at elevene utsettes for en fare som er utenom 

det vanlige. Kommunen avgjør om en elev har rett til skoleskyss pga. særlig farlig eller vanskelig 

skolevei når avstand mellom heim og skole er under 4 km, og under 2 km for elever på 1.trinn. 

Fylkeskommunen avgjør dette når avstand mellom heim og skole er over 4 km, eller over 2 km for 

1.trinn.  

 

Vurdering av om veien er særlig vanskelig eller farlig, gjøres ved en objektiv og en subjektiv 

vurdering:   

• Objektiv vurdering: Kartlegge alle relevante forhold ved veien og trafikkforholdene og 

vurdere om dette er «særlig farlig eller vanskelig» 

• Subjektiv vurdering: Vurdere om den enkelte eleven har forutsetninger for å ta seg forsvarlig 

frem i det aktuelle trafikkbildet. 

 

Kryssing av vei eller vei uten fortau er objektive forhold som ikke automatisk utløser rett til skyss, 

men at det vurderes etter subjektive forhold. 

 

Innvilget skoleskyss på bakgrunn av særlig vanskelig eller trafikkfarlig vei, kan organiseres slik at 

eleven kjøres den strekningen som er definert som vanskelig eller trafikkfarlig. Eleven vil da bli hentet 

på avtalt oppsamlingssted og må gå siste stykke til/fra skolen. Akseptabel gangavstand til og fra 

nærmeste oppsamlingssted for elever i Trøndelag er satt til:  

• 1 km 1.trinn  

• 1,5 km 2.-3.trinn  



• 2 km 4.-7.trinn  

• 3 km 8.-10.trinn 

 

Skoleskyssen skal organiseres slik at elevene får en akseptabel reisetid. Med reisetid menes sum av 

beregnet gangtid, reisetid og ventetid på holdeplass og skole. Skyssen planlegges med tanke på å 

tilby de fleste elever en akseptabel reisetid. Akseptabel reisetid er ikke fastsatt, men vil vurderes 

individuelt etter praktiserte normer. Normer for reisetid gjelder for skyss fra heimen til nærskole. 

Ved delt bosted og skyss til annen skole enn nærskolen, samt skyss til privatskole må det påregnes en 

mer komplisert reisekjede. 

 

Varig eller midlertidig funksjonshemming, skade eller sykdom 
Elever som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming har behov for skyss, har rett til dette 

uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen (opplæringsloven § 7-3).  

 

Søknad vedlagt legeerklæring eller annen relevant sakkyndig uttalelse, sendes elevens skole. Elever 

som har rett til skoleskyss pga. varig eller midlertidig funksjonshemming, skade eller sykdom, har 

også rett til skyss til/fra SFO eller leksehjelp. Søknaden vil behandles med enkeltvedtak.  

 

Ved behov for skyss inntil 8 uker pga. midlertidig skade eller sykdom, iverksettes transport på 

bakgrunn av legeattest, uten enkeltvedtak. Uten dokumentasjon av delt bosted med forutsigbart 

bomønster, tilbys midlertidig skadde elever skyss til/fra folkeregistrert adresse. 

 

SFO og leksehjelp 
Skyss til og fra SFO eller leksehjelp er ikke skoleskyss. Ordinær skyssrettigheter gis kun for de dagene 

SFO ikke benyttes. 

 

Delt bosted 
Elever som bor i to heimer, kan ha rett til skoleskyss pga. avstand til begge foreldrenes adresser. Ved 

søknad om skoleskyss skal elevens botid dokumenteres med samværsavtale eller egenerklæring 

signert av begge foreldrene. Retten til skyss ved delt bosted forutsetter en planlagt og regelmessig 

ordning, ikke enkeltbestående besøk utenfor avtalt eller rettslig fastsatt deling av botiden 

 

Opplæring på annen skole/arena enn nærskole 
Elever som har fått vedtak om skolegang på annen skole enn nærskolen får dekket ekstrakostnader 

ved skoleskyss av Orkland kommune. 

 

4. Foreldreansvar 
Foreldre/foresatte har ansvar for at egne barn forberedes og trenes på å klare egen skolevei så 

sikkert som mulig. Det kan bl.a. innebære at elever må følges til holdeplass for den tid som er 

nødvendig for at de skal mestre skoleveien på egenhånd. Foreldre/foresatte har ansvar for at eleven 

lærer bruk og ivaretakelse av sitt personlige busskort, og bruk av setebelte i bussen. 

Foreldre/foresatte har også et ansvar for at eleven forberedes og trenes på bussbytte der det er 

aktuelt. Det forutsettes at foresatte selv utstyrer elevene med nødvendige hjelpemidler, for eks. 

refleksvest, hodelykt mm. 

 



5. Vedtak om rett til skoleskyss 
Alle søknader om skoleskyss skal sendes til elevens skole. Dette gjelder skoleskyss på bakgrunn av 

avstand, sykdom, funksjonshemming eller særlig farlig eller vanskelig skolevei. Søknadsskjema fås 

ved den enkelte skole, på kommunens hjemmeside og på AtB sin hjemmeside. Vedtak om skoleskyss 

gjelder for et skoleår. 

 

Trøndelag fylkeskommune v/AtB fatter vedtak om gratis skoleskyss etter avstand, delt bosted og 

funksjonshemming.  

 

Orkland kommune v/skoleskysskoordinator fatter enkeltvedtak om gratis skoleskyss på grunn av 

særlig farlig eller vanskelig skolevei. Vedtak kan påklages til kommunens klageutvalg jfr. 

forvaltningsloven § 28. 

 

6. Særlig trafikkfarlige eller vanskelige skoleveier i Orkland 
I Orkland kan det søkes om gratis skyss, etter opplæringsloven § 7-1, ved følgende veier. Det kan 

også søkes om gratis skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei på andre strekninger 

eller perioder. Søknaden vurderes individuelt for den enkelte elev etter tidligere oppgitte subjektive 

og objektive kriterier. 

 

 

Aa skole 

Veier Kommentarer 

Snillfjordsveien 1736 
og 1737  

Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -10.trinn pga. mangel 
på gang- og sykkelvei 

 

Grøtte skole 

Veier Kommentarer 

Vollen Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -10.trinn pga. mangel 
på gang- og sykkelvei og kryssing av Forve bru.  
 

Gjølmeslivegen 

Ustjårvegen 

Orkdalsveien 

Blåsmovegen Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -7. trinn pga. delvis 
mangel på gang- og sykkelvei, mye trafikk, ikke gatebelysning Englykkjvegen 

Engmovegen 

Gryttingvegen 

Martingjerdet 

Prestmovegen 

Breivegen Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -4. trinn i perioden 1. 
november t.o.m. 15 april pga. delvis mangel på gang- og sykkelvei og 
framkommelighet i snarveien på vinters tid. 

Gunnhildstaupet 

Dållåvegen 

Kvennvegen 

Brekka Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -4. trinn i perioden 1. 
november t.o.m. 15 april pga. delvis mangel på gang- og sykkelvei og 
trafikkbildet i Sundlivegen som blir ekstra utfordrende på vinters tid med 
høye snøkanter og stor trafikk. 

Kvamsbakkan 

Erikvegen Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -10.trinn pga. mangel 
på gang- og sykkelvei Sundlivegen 

Tuflåtvegen 



Hemnevegen Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -10.trinn pga. mangel 
på gang- og sykkelvei og kryssing av Forve bru.  
 

Forvelia 

Såmmårvålvegen 

 

Meldal barne- og ungdomsskole 

Veier Kommentarer 

Kvamsveien Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -10.trinn pga. mangel 
på gang- og sykkelvei 

 
 

Kløvsteinveien 

Syrstadbakkan 

Holstadbakkan  
Ressveien  

Hilstadbakkan  
Orklaveien 
Løkkenveien i Bergslia, 
på vestsiden 

Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -4.trinn pga. delvis 
mangel på gangfelt, gang- og sykkelvei, stor trafikk og uoversiktlig 
trafikkbilde. 

 

Årlivoll skole 

Veier Kommentarer 

Elvadalen Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -10.trinn pga. mangel 
på gang- og sykkelvei, høy fartsgrense, uoversiktlige veistrekninger, 
dårlige lysforhold, samt et farlig og utrygt trafikkbilde. 
 
 

Hølondvegen 

Rønningen 

Skulmovegen 

Svinsøyvegen 

Åmotvegen 

Moevegen  

Orkdalsveien  

Hostonvegen 

 

Gjølme skole 

Veier Kommentarer 

Mølnheimvegen/ Øvre 
Kvennhusvegen 

Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -4.trinn pga. delvis 
mangel på gang- og sykkelvei og stor trafikk. 

Gjølmeslibakkan Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -10.trinn pga. stor 
trafikk, høy fart og mangel på gang- og sykkelvei 
 
 

Gjølmeslivegen 

Geitastrandvegen 

Skjenalddalsvegen  

 

Lensvik skole 

Veier Kommentarer 

Ingdalsveien/ 
Lensvikveien Rv 710 

Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -10.trinn pga. stor 
trafikk og mangel på gang- og sykkelvei, samt mangel på lyssetting 
 

Fjølåsveien Er i tilknytning til Ingdalsveien/Lensvikveien. Sikringsskyss innvilges etter 
søknad for elever på 1. -10.trinn pga. mangel på gang- og sykkelvei Tennelsveien 

Yslandsveien Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -7.trinn pga. smal vei 
(grusvei) og bru, mangel på lyspunkt og gang/sykkelvei 
Mye næringstrafikk med store kjøretøy i forbindelse med 
landbruksaktivitet 

Landrøsveien 

Nordbygdveien 

Utnesveien 



Ulkestadveien 

Åsmulveien 

Øyangsveien Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -7.trinn pga. 
manglende gang og sykkelvei og lyssetting på hele strekningen. Høy 
hastighet, mye næringstrafikk med store maskiner i tillegg til vanlig 
biltrafikk. Kryssing av bru. 
 

 

Lysheim skole 

Veier Kommentarer 

Agdenesveien (Rv710) Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -7.trinn pga. stor 
trafikk og mangel på gang- og sykkelvei 
 

Værnesveien Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -7.trinn pga. stor 
trafikk og en gang/sykkelvei uten fysisk skille mellom tunge og myke 
trafikanter. Manglende lyssetting fra Selva til Lysheim 

Selvlia 

Eidemsveien Sikringsskyss innvilges etter søknad for elever på 1. -7.trinn pga. stor 
trafikk (landbruksmaskiner) på smale grusveier og mangel på gang- og 
sykkelveier samt mangel på lyssetting 
 

Verrafjordsveien 

Vatnveien 

Mølnhaugan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


