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Har du spørgsmål til skolekørsel, er du 

velkommen til at kontakte: 

 

 Dit barns skole 

 Center for Børn og Unge, Afdeling 

for skoler tlf. 58 57 36 00 

 Egons busser tlf. 70 20 17 47 

 Kørselskoordinator tlf. 58 57 30 44 
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Denne pjece er til jer forældre, 

hvis barn er visiteret til kørsel til 

skole, herunder specialskole og 

specialklasse. 

 

Pjecen indeholder praktisk 

information omkring kørsel.  

 

Skolekørsel 

Slagelse Kommune tilbyder 

skolekørsel til: 

  

 Børn der bor langt fra deres 

skole 

 Børn hvor skolevejen 

vurderes som trafikfarlig 

 Børn som er 

syge/invaliderede 

 

Afstand til skolen: 

0.-3. klasse 2,5 km. 

4.-6. klasse 6 km. 

7.-9. klasse 7 km. 

10. klasse 9 km.  

 

Det er Kommunen som med 

udgangspunkt i lovgivningen 

afdækker kørselsbehov og 

kørselsmuligheder.  

 

Uddybning af lovgivning, regler 

og principper for hvem som kan 

visiteres til kørsel kan læse i 

Slagelse Kommunes 

administrative vejledning 

”befordring af skoleelever” fra 

august 2017. Den administrative 

vejledning kan du finde på 

kommunens hjemmeside 

www.slagelse.dk eller du kan få 

den udleveret ved henvendelse 

til dit barns skole. 

 

Kørselsmuligheder 

I Slagelse Kommune er der 

følgende muligheder for hjælp til 

kørsel: 

            

 Buskort (Movia) 

 Transport i særlige lukkede 

ruter (Slagelse Kommune 

har kontrakt med Egons 

busser).  

 Kørselsgodtgørelse i henhold 

til statens lave takst 

(refusion af udgifter til kørsel 

i privat bil, f.eks. forældre 

eller nabo)  

 

Bevillingen gælder kun kørsel 

mellem skole og folkeregister-

adresse. Det er ikke muligt at 

blive kørt til flere hjemadresser 

pga. skilsmisse. Buskort kan 

bruges til de zoner som kortet 

dækker over. 

 

Kørselsgodtgørelse 

Hvis I er bevilliget 

kørselsgodtgørelse, skal I hver 

måned indsende dokumentation 

for de kørte kilometer. 

Dokumentation sendes til 

skolesekretæren.  

 

Bybuskort 

Hvis jeres barn er bevilget 

buskort til bussen, udleveres 

buskortet på dit barns skole ved 

skoleårets start. Buskortet 

gælder for et skoleår og for 

zonerne mellem skole og 

folkeregister adresse. Buskortet 

kan bruges alle hverdage indtil 

kl. 19.00.  

 

Lukkede ruter  

Hvis jeres barn er bevilliget 

kørsel med Egons busser, vil I få 

udleveret en køreplan hvori 

afhentningstidspunkt og 

afhentningssted fremgår. Barnet 

skal være klar ved 

afhentningstidspunkt.  

Afhentningstidspunkt og 

afhentningssted kan blive 

ændret i årets løb, hvis f.eks. 

nye børn kommer til ruten. 

 

 

 

Afmelding af kørsel  

Hvis jeres barn er bevilliget 

kørsel via de lukkede ruter er 

det vigtigt, at I oplyser Egons 

Busser, hvis I ikke skal med 

bussen f.eks. pga. sygdom.  

 

Afmelding skal ske så snart I 

ved, at barnet ikke skal køre 

med - enten begge veje eller 

blot en af vejene. I kan afmelde 

for en tur, en dag eller for en 

periode. Hvis I ikke ved hvornår 

barnet skal køres igen, kan 

afmelding være åben indtil I 

igen melder til. Vigtigst er, at I 

får afmeldt. Rettidig afmelding 

er kl. 16.00 dagen før 

morgenkørsel og kl. 10.00 på 

dagen for hjemkørsel. Hvis I 

afmelder senere end det, skal 

Slagelse Kommune betale for 

kørslen, selv om I ikke skal 

med.  

 

Afmeld til Egons Busser:  

Tlf. 70 20 17 47 

Mail: egons@egons.dk 

 

I skal sørge for at skolen altid 

har de aktuelle kontakt data til 

barnet og barnets nærmeste. 

http://www.slagelse.dk/

