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Serviceniveau på kørsel til specialundervisningstilbud 

Hvis dit barn er visiteret til specialskole eller specialklasse i Aalborg Kommune, bliver der samtidig taget 

stilling til, om dit barn er kørselsberettiget. 

Hvis dit barn bliver visiteret til specialskole eller specialklasse gælder de samme regler for kørselsberetti-

gelse, som hvis dit barn havde gået på distriktsskolen. Det betyder, at når PPR vurderer om dit barn er 

kørselsberettiget, vurderes det efter den afstand, der er mellem skole og dit barns folkeregisteradresse. 

Kørsel er kun gældende på skoledage. 

Lovgrundlaget 

Grundlag for bevilling af kørsel til og fra skole sker efter Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om befordring 

af elever i folkeskolen. Her præciseres kommunens forpligtelse til at sørge for befordring mellem skole og 

hjem. Loven beskriver bl.a., at dit barn har ret til kørsel til skole i tilfælde af: 

• At skolevejen er over 2,5 km for elever på 0.-3. klassetrin 

• At skolevejen er over 6 km for elever på 4.-.6 klassetrin 

• At skolevejen er over 7 km for elever på 7.-.9 klassetrin 

• At skolevejen er over 9 km for elever på 10. klassetrin 

• At eleven på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge undervisningen, hvis eleven 

køres til og fra skole. 

Afstandskriteriet er bestemt efter dit barns klassetrin. 

Trafikfarlig skolevej:  

PPR bevilger kørsel på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, dit barns alder og udvik-

lingstrin og evt. andre konkrete omstændigheder. 

Af samme lov fremgår, at kommunen kan dække kørselsudgiften på forskellig vis, herunder via offentlige 

transportmidler, kørselsgodtgørelse og specialkørsel. 

Kommunens overordnede bevillingsprincipper for kørsel til undervisningstilbud 

Bestemmelserne i folkeskoleloven om kommunens forpligtelser udgør den overordnede ramme for kommu-

nens bevillinger på området. Derudover lægger kommunen som udgangspunkt følgende overordnede, vej-

ledende principper til grund:  

1. Offentlig transport: 

Anvendes hvor det er muligt, hvis dit barn er berettiget til kørsel. 

 

I specialklasserne lægges der stor vægt på, at børnene opnår så høj en grad af selvstændighed 

som muligt på flere forskellige områder eksempelvis ved at begå sig i den offentlige trafik. Bustræ-

ning er således et emne som indgår i den samlede undervisningsplan for det enkelte barn, når det 

skønnes relevant og realistisk, at barnet kan opnå denne færdighed. Skolen inddrager naturligt for-

ældre inden påbegyndelse af bustræning. 
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2. Befordringsgodtgørelse:  

Hvor offentlig transport ikke er muligt, opfordres du som forælder til at køre i egen bil mod godtgø-

relse af merudgifter efter gældende takster. Du er som forælder dog ikke forpligtet hertil. Der ydes 

befordringsgodtgørelse efter lav takst (km takst for kørsel i 2019 kr. 1,98) for de antal km dit barn er 

i bilen.  

 

I specialklasserne er det vigtigt, at der er et tæt og godt forældresamarbejde for at sikre den gode 

udvikling for dit barn. Dette kan brug af befordringsgodtgørelse være med til at understøtte. På den 

måde er du som forælder i kontakt med det pædagogiske personale i dit barns specialundervis-

ningstilbud hver dag. 

 

Befordringsgodtgørelse bevilges for ét skoleår af gangen. 

 

3. Specialkørsel gennem Aalborg Kommunes Kørselskontor: 

Hvor hverken offentlig transport eller befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er muligt, kan trans-

porten ske med specialkørsel. Specialkørsel i taxa bevilges i udgangspunktet altid som samkørsel 

med andre elever.  

PPR er ansvarlig for bevilling af kørsel, mens Kørselskontoret er ansvarlig for den konkrete tilrettelæggelse 

af kørslen. 

Forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl 

Hvis I har fælles forældremyndighed, hver jeres bopæl, og I begge bor i jeres barns skoledistrikt (bopæls-

adresse), kan I få kørsel til den ene eller begge adresser. 

Flytter én af jer ud af skoledistriktet, bortfalder bevillingen til 2 adresser. Dit barn er herefter bevilget kørsel 

til/fra bopælsadressen. 

Kørselstid 

I Aalborg Kommune tilstræber vi en køretid på max. 60 min. for borgere i Aalborg Kommune og max. 90 

min. for borgere uden for Aalborg Kommune, der benytter et tilbud i Aalborg Kommune. 

Ventetid 

Ventetid for dit barn på skolen må ikke overstige 30 min før og efter ringetid.  

Reduceret skema 

Der vil blive aftalt faste afleverings- og afhentningstider med den enkelte skole for skoleåret. 

DUS 

Det er muligt for dit barn, at blive kørt hjem direkte efter skoletids ophør enkelte dage, selvom dit barn er 

tilmeldt DUS. 

Kørsel til og fra aflastning 

Denne kørsel kan søges via dit barns rådgiver i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. 

 


