
Befordring af elever 

1. Skolevejen er for lang
Skolevejen er nærmeste vej eller sti, som 
eleverne kan færdes på.

Elever med bopæl og skolegang i Svend-
borg Kommune kan få bevilget fri skole-
kørsel, når eleven bor i skolens distrikt, 
og den korteste skolevej er for lang.

Afstandene er følgende:
• 0.-3. klasse over 2,5 km

• 4.-6. klasse over 6 km

• 7.-9. klasse over 7 km

• 10. klasse over 9 km

Eleven befordres primært med lokale 
offentlige busruter.

Vælges en skole udenfor skoledistriktet, 
skal forældre selv sørge for samt betale 
transporten.

Dette gælder dog ikke elever bosidden-
de i Svendborg Kommune, der optages 
på udskolingslinjerne: Sciencelinjen, Ver-
denslinjen, Outdoorlinjen og Sportsklas-
serne. Her tilbydes befordring med 
offentlig transport efter gældende 
regler.

Der tilbydes som udgangspunkt ikke 
transport mellem hjem og pasningsord-
ning, samt til og fra konfirmationsforbe-
redelse.

2. Trafikfarlig skolevej
Elever med bopæl og skolegang i 
Svendborg Kommune kan få bevilget 
fri skolekørsel, når eleven bor i skolens 
distrikt, og hvis en del af skolevejen til 
distriktsskolen er vurderet som trafik-
farlig. Det er Svendborg Kommune og 
politiet, der vurderer om en vejstræk-
ning er trafikfarlig.

3. Tilskadekomne elever
Hvis en elev i en midlertidig periode har 
brug for sygetransport, skal der indsen-
des en ansøgning til kørselskontoret. 
Sammen med ansøgningen skal der 
foreligge en attest fra sygehus/læge, 
der dokumenterer elevens transportbe-
hov samt periode.

Fælles forældremyndighed
Hvis eleven opholder sig lige meget hos 
forældre med delt forældremyndighed 
og begge bor i skoledistriktet, kan de 

selv vælge, til hvilket af de to hjem (dog 
kun til det ene) befordringen skal gælde. 
Bor kun den ene af forældrene i skoledi-
striktet, gælder Svendborg Kommunes 
befordringsforpligtelse til dette hjem.

Retningslinjer for befordring af elever 
for skoler på flere matrikler
Skolebestyrelsen beslutter principper 
for fordeling af klasser på skoler med 
flere matrikler. Såfremt klassernes pla-
cering medfører væsentlige konsekven-
ser i form af øgede udgifter på de centra-
le midler til befordring, skal beslutningen 
godkendes politisk. Ansøgning herom 
skal være administrationen i hænde 
senest 1. november forud for det skoleår, 
hvor ændringen ønskes iværksat.

Forældre ansøger elektronisk om befor-
dring via kommunens hjemmeside.

Bekendtgørelse om befordring af 
elever i folkeskolen
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For at komme i betragtning til skolekørsel, skal et af følgende kriterier være opfyldt:
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