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ORIENTERING ANG SKYSS TIL OG FRA SFO I OSEN KOMMUNE 

 

Gjeldende regler for skolefritidsordning er tydelig i forhold til hvem som har ansvar for 

skyss til og fra SFO: 

 

A. Funksjonsfriske barn har ikke rett til skyss til og fra SFO, selv om barnet har rett 

til skyss til og fra skolen. Dette jfr. Ot.prp.nr 60 (1997-1998) Det betyr at 

foresatte har ansvaret for skyss til og fra SFO.  

B. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til skyss til/fra SFO. Dette gjelder ikke i 

skoleferiene.  

 

Samtidig har fylkeskommunen kommet med egne regler for mulighet til bruk av skolebussen 

etter SFO også: 
 

«Som skoleskyss regnes den daglige transporten mellom hjemmet og skolen, til skolens ordinære 

start- og sluttider. Det gis via reisebeviset (t:kort), likevel mulighet til å benytte seg av offentlig 

transport mellom hjemmet og lærestedet til andre tider. Begrensningen er fortsatt tur/retur pr. 

skoledag.» 

 

Mulighet til å ta skolebuss hjem etter SFO, er ikke en avtale mellom fylkeskommunen og Osen 

kommune, dette er en mulighet fylkeskommunen gir til sine passasjerer.  

 

Dette betyr for dere som bruker SFO: 

Så lenge Fylkeskommunen følger de retningslinjer som pr nå gjelder, kan de barna som har ordinær 

skoleskyss med skolebussen, og har reisebevis (t:kort), benytte skolebussen hjem etter SFO, forutsatt 

at det er plass på bussen.  

 

Samtidig er det dessverre slik at de som har skoleskyss, men som får sin skoleskyss med drosje, ikke 

kan benytte denne hjem etter SFO. Dette på grunn av at her registreres ikke passasjerene inn med 

t:kort (reisebevis), men med bestilte turer. Forsikring i drosje-bilen gjelder kun for den turen som er 

bestilt, og ikke om man velger å ta en annen tur.  

 

Så praksisen videre må derfor bli: 

 



 Elever med rett på skoleskyss i buss, kan ta senere skolebuss hjem, dvs kan ta buss 

hjem etter SFO når det går ordinær skolebuss, forutsatt at det er plass på bussen. 

 Elever med rett på skoleskyss i drosje, kan ikke ta annen drosje hjem enn den som 

kjører når elevens ordinære skoledag er slutt. Disse barna må derfor hentes av 

foreldre. 

 

Skoleeier har ikke anledning til å endre skysstider hjem fra skolen, til etter SFO for elever 

som får skyss hjem i drosje. Elevene har rett til å dra hjem etter ordinær skoletid om de 

ønsker dette, uavhengig av om de er påmeldt SFO. Dersom de SFO-elevene som har ordinær 

skyss hjem i drosje skal ha mulighet til å benytte senere drosje hjem, må det evt bestilles to 

hjemreiser pr dag, og denne ekstrautgiften kan dessverre ikke skoleeier ta. 

 

 

Vil minne om at det er foreldre som er ansvarlig for skyss hjem fra SFO, men at foreldre kan 

velge å la sine barn reise hjem med en senere skolebuss (ikke drosje) enn den de opprinnelig 

er påmeldt.  
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