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Information til skoler og forældre om hjemkørsel med kørselsberettigede elever,
som er tilmeldt SFO
Undervisningsministeriet har d. 30. oktober 2012 telefonisk meddelt Børne- og Familieforvaltningen, at kørselsberettigede elever, som er tilmeldt SFO har krav på hjemkørsel på
dage, hvor de ikke ønsker at benytte SFO.
Denne afgørelse implementeres fra mandag d. 5. november 2012. Nedenstående informeres om, hvad forældrene skal gøre, hvis der enkelte dage ønskes hjemkørsel samt om det
gældende generelle serviceniveau for befordring, som også gælder for de aktuelle børn.
Hjemkørslen i Jammerbugt Kommune sker generelt med skolebus, taxa eller NT rute. Dette vil også være tilfældet for kørselsberettigede elever, som ønsker hjemkørsel de dage,
hvor de ikke skal i SFO. Kørselskontoret vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvilken type kørsel, der er mest hensigtsmæssig i forhold til samspillet og planlægningen af den øvrige
kørsel.
Af bekendtgørelse nr. 25 af 10/01/1995 om befordring af elever i folkeskolen fremgår, at
elever må vente i op til 60 minutter fra udringning og til hjemtransport sker. Elever, som
ikke ønsker at benytte SFO enkelte dage må derfor på lige fod med øvrige elever påregne
en ventetid på op til 60 minutter fra udringning og til hjemtransporten sker. Selv om befordringen foregår med taxa, så gæler samme praksis som med busser – barnet køres ikke
nødvendigvis til bopælen, men til et opsamlingssted.
Af ovennævnte bekendtgørelse fremgår også, at kommunens transportforpligtelse kun
gælder mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed (opsamlingssted) og kun direkte fra
skole. Der køres således ikke til andre adresser end hjemmets og der køres som udgangspunkt ikke, hvis barnet først har været i SFO.
De nuværende busser/taxaer kører ikke den samme rute hver dag/afgang, så barnet kan
ikke være sikker på, at bussen/taxaen kører til barnets adresse eller i nærheden heraf.
Bussen/taxaen kan være bundet af at skulle være på et andet sted til et bestemt tidspunkt
og kan derfor ikke køre en uplanlagt omvej for at køre et barn hjem.
Derfor er det særdeles vigtigt, at forældrene tager direkte kontakt til kørselskontoret på
41912410 eller på taxa@jammerbugt.dk således, at ruten kan blive omdirigeret eller der
kan indsættes en ekstra taxa. Barnet må ikke blot stige ind i bussen/taxaen og herefter
forvente at blive kørt hjem. Barnet må derfor påregne, at der kan opleves længere eller

kortere ventetid end de øvrige klassekammerater, hvis ikke det er muligt at blive kørt hjem
med samme bus/taxa.
Af hensyn til planlægningen af kørslen opfordres forældrene derfor til i så god tid som muligt at give besked til kørselskontoret om dage, hvor barnet skal køres hjem fra skole.
Hvis barnet har været i SFO, kan det køre med bussen hjem såfremt der er plads. I disse
tilfælde ændres ikke på ruten og barnet kan ikke være sikker på, at det kan blive kørt til
hjemmets nærhed, men kun dertil, hvor ruten i forvejen kører. Også i disse tilfælde, skal
der tages direkte kontakt til kørselskontoret for aftale om evt. kørsel.

