1. februar 2019

Vejledning til bestilling af kørsel/transport af hjælpemidler og særlige skolemøbler
fra PPR til og fra Aalborg kommunes skoler
Denne vejledning beskriver, hvordan transporten af hjælpemidler, som er udlånt til elever fra PPR
til brug i folkeskolen. Det er hjælpemidler/møbler, som ergoterapeuter og fysioterapeuter fra PPR
har anbefalet, og udlåner til den enkelte elev f.eks. på grund af funktionsnedsættelse.
Der skelnes mellem mindre/lettere hjælpemidler, som kan transporteres af Skoleforvaltningens
budservice og større/tungere hjælpemidler/møbler, som skal transporteres af Beredskabscenter
Nordjyllands Flytteservice.
Kørslen med forvaltningens budkørsel er ”gratis”. Der kan gå op til 1 uge før hjælpemidlet er flyttet, da der køres til bestemte skoler på bestemte dage (jf. udsendte ”køreplan” fra forvaltningen til
skolerne).
Som udgangspunkt betaler PPR kørslen/transporten ud til skolerne med Flytteservice, mens skolerne betaler returtransporten, oftest fra skolen til hjælpemiddeldepotet på Vester Mariendal
skole.
1. Skoleforvaltningens Budkørsel (mindre hjælpemidler/møbler)
Hvad: Der kan transporteres mindre hjælpemidler/møbler, som kan håndteres af én person. Max
vægt 15-20 kg. Eksempelvis kontorstole, toiletstole, gangstativer, små cykler skamler mm. Det
transporteres i forvaltningens egen bil, der har max mål: længde:165 cm, bredde: 120 cm og
højde 120 cm.
Bestilling: Skolesekretær eller terapeut skriver til mailen: skolekoersel@aalborg.dk for at bestille
transporten. Det skal angives, hvad der skal afhentes, hvilken skole der skal hentes fra, hvor på
skolen det er placeret og hvortil det skal transporteres.
Afhentning: Der skal sættes en seddel på hjælpemidlet med information om, hvem det hentes af
og hvor det skal hen (og til hvem) samt navn på elev. Der kan gå 2 -14 dage før hjælpemidlet/møblet, når frem, da der ikke køres mellem skolerne, men fra Godthåbsgade og ud. Se kørselsplan.
Pris: Transporten er ”gratis”.
2. Beredskabscenter Nordjyllands Flytteservice
Hvad: Flytteservice skal benyttes ved større og tungere hjælpemidler end ovenstående. Eksempelvis ståstøttestativer, hæve-sænkeborde med el, specialstole tungere end 15 kg, store cykler,
brikse og senge.
Bestilling: Skolesekretær eller terapeut ringer Flytteservice i beredskabet på tlf. 7229 2043 og
aftaler tidspunkt og sted (skole og placering på skolen) for afhentning, og om det skal være almindelig flytteservice (1 mand) eller stor kørsel (2 mand). Der kan også mailes på flytteservice@nobr.dk. Kørslen kan typisk foregå samme dag eller dagen efter.
Afhentning: på samme måde som ovenstående
Pris: Der er to former for transport:

1. Almindelig kørsel med hjælpemidler (med hjul) der kan håndteres af én person f.eks. ståstativer og specialstole på hjul. Pris er 500 kr. i timen + pr. påbegyndt 15 min (minimum 1 time)
2. Stor kørsel med hjælpemidler der skal håndteres af to personer, f.eks. hæve-sænkeborde med
el-hejs. Den koster 785 kr. pr time + pr påbegyndt 15 min. (minimum 1 time)
Der er i begge tilfælde ikke begrænsning/pris på antal af hjælpemidler, der skal tranporteres. Det
er kun tiden, der tæller i prisen.
NB: Transport fra depot/PPR til skoler betales af PPR, transport fra skolen til depot efter endt låneperiode skal betales af skolen.
Drejer det sig udelukkende om afprøvning af møbler/hjælpemidler betaler PPR for transport
begge veje.
Kontaktperson: Kontakt den enkelte ergoterapeut eller fysioterapeut fra PPR, som har kontakt til
skolen, når det drejer sig om konkrete tilfælde.
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