
 

Befordring af elever mellem skole og hjem 

Regler vedrørende befordring af elever mellem skole og hjem er beskrevet i Folkeskolelovens §26 samt BEK 

668 af 20/6/2014. 

Byrådet skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed, af elever 

der har længere skolevej end: 

2½ km for børnehaveklasse – 3. klasse 

6 km for 4. - 6. klasse 

7 km for 7. – 9. klasse og 

9 km. for 10. klasse 

samt hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken kræver det.  

Befordringspligten gælder ligeledes for elever, der er blevet henvist til en anden skole af 

Kommunen. 

Byrådet i Struer Kommune har vedtaget gratiskørsel for alle folkeskoleelever indenfor oprindelig 

skoledistrikt. Hvis en elev ønsker at gå i et andet distrikt og dette medfører transport med regionalrute eller 

tog er det for egen betaling, da dette medfører en ekstra udgift for kommunen. 

Hvis kørslen kan foretages med lokalrute koster det ikke noget. 

Hvis det kan lade sig gøre at benytte en lokalrute til og fra skole – skal kommunen ikke give buskort til 

anden offentlig transport, selvom en regional bus har stoppested tættere på. 

Skolerne skal selv bestille skolebuskort til de elever, som opfylder kravene om at få tildelt skolebuskort. 

Skolerne skal selv undersøge hvorvidt det er muligt for eleven at benytte en lokalrute, inden buskortet 

bestilles. 

Kommunen er kun pligtig til at betale for kørsel på skoledage. Derfor skal kortet bestilles med start ved 

skoleårets begyndelse og udløb ved skoleafslutningen. Sommerferien er ikke med. 

De gældende køreplaner og rutekort kan altid findes på Midttrafiks hjemmeside: www.midttrafik.dk 

Hvis der bestilles skolebuskort til elever, som ikke er berettigede til betalt kørsel, står det for skolernes egen 

regning (evt. eleven selv). 

De år, hvor der ikke oprettes en 9. klasse på Langhøjskolen defineres Parkskolen som skoledistrikt for 

eleverne i 9. klasse fra Langhøjskolen. 

 

Befordring af elever i specialklasser i Struer Kommune samt modtageklasserne 

Befordring koordineres indtil 14. august 2017 af Limfjordsskolen.  

Efter 14.august 2017 overtager InfoCenter Struer koordinering af kørslen. 

Retningslinjer samt procedure for visitation til kørsel vil blive udarbejdet i 1. kvartal 2018. 

http://www.struer.dk/
http://www.midttrafik.dk/

