Befordringsregler for elever i specialtilbud
Når dit barn er visiteret til specialskole eller specialklasse i Aalborg Kommune, bliver der samtidig
taget stilling til, om dit barn er berettiget til transport efter folkeskolelovens §26.
Der gælder samme regler for elever i specialskole eller specialklasse, som hvis dit barn havde
gået på distriktsskolen. Det betyder, at når der vurderes om en elev er kørselsberettiget, vurderes
det efter den afstand, der er mellem den skole dit barn er visiteret til og barnets bopælsadresse.
Afgørelsen varetages i praksis af PPR, der vurderer om eleven er berettiget til transport og
hvilken form for transport der tildeles. Særligt vanskelige problemstillinger tages op i PPRs
befordringsudvalg.

Mindsteindgrebsprincippet
Aalborg Kommune tager ved bevilling og tilrettelæggelse af transport til skole, højde for de
pædagogiske grunde der er forenelige med barnets handicap, undervisningssituation og samtidig
den mindst indgribende og omkostelige transportform. På den bagrund vurderes det ud fra
følgende:
1. Offentlig transport:
Hvis eleven er berettiget til transport og er i stand til at transporterer sig selv, udleveres
der buskort på skolen. Der kan være tilfælde hvor eleven skal transportere sig selv til
nærmeste busstopsted. I de tilfælde, må afstanden udgøre halvdelen, af det lovbestemte
afstandskriterie.
I specialklasserne lægges der stor vægt på, at eleverne opnår så høj en grad af
selvstændighed/livsduelighed som muligt. Bl.a. ved at begå sig i den offentlige trafik.
Bustræning er således et emne, som indgår i den samlede undervisningsplan for den
enkelte elev, når det skønnes relevant og realistisk, at eleven kan opnå denne færdighed.
Skolen inddrager forældre inden påbegyndelse af bustræning.
2. Befordringsgodtgørelse:
Hvis det vurderes, at den enkelte elev ikke kan tage den offentlige transport, vurderes det,
i samarbejde med forældrene, om de er i stand til at klare befordringen selv og dermed få
udbetalt kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst. Der ydes kun kørselsgodtgørelse i
forbindelse med de kilometer der er en merudgift og kun med barnet i bilen.
3. Transport gennem Aalborg Kommunes Kørselskontor:
Hvis det vurderes, at eleven ikke er i stand til at benytte offentlig transport eller forældrene

kan transportere selv, vil eleven blive visiteret til kørsel med koordineret samkørsel,
igennem Aalborg Kommunes Kørselskontor.

Kombinationsløsninger:
Kombinationsløsninger med specialtransport, offentlig transport og befordringsgodtgørelse kan i
konkrete tilfælde aftales.

Transporttid i koordineret kørsel:


Der er politisk vedtaget i Aalborg Kommune, at der tilstræbes en køretid på 60 min. for
borgere i Aalborg Kommune og 90 min. for borgere uden for Aalborg Kommune, der
benytter et tilbud i Aalborg Kommune

Ventetid:



Før og efter skoletid: Der planlægger Aalborg Kommunes Kørselskontor med
aflevering/afhentning mellem 0-30 minutter før/efter ringetid.
Efter DUS: Der planlægger Aalborg Kommunes Kørselskontor med hjemkørsel mellem
15.30 og 16.30 – samme interval som er vedtaget for de elever som Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen bevilger hjemkørsel fra DUS.

Elever der er visiteret til nedenstående specialtilbud, kan komme i betragtning til transport
til og fra skole samt til og fra DUS:


Elever til strukturklasser inkl. Indskolingsklasser - visiteres til Nr. Uttrup Skole og
Tornhøjskolen,



Elever til strukturklasser uden indskolingsklasse - visiteres til Hals Skole, Nibe Skole og
Tofthøjskolen.



Elever til SK klasserne - visiteres til Mellervangskolen.



Gårdskolen, en del af Nørholm Skole.



Elever til G-klasser - visiteres til Byplanvejens Skole, Stolpedalsskolen, Gl. Lindholm
Skole og Tornhøjskolen.



Elever der er i et helhedstilbud er visiteret til Øster Uttrup-Godthåb skole eller Bakkeø.
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Elever der er visiteret til nedenstående specialtilbud, kan komme i betragtning til
transport til og fra skole.
Kørsel til og fra DUS samt fritidsklub, kan søges ved rådgiver i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen.


Elever til M-klasser - visiteres til Vester Mariendal Skole og Filstedvejens Skole.



Elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - visiteres til Vester Mariendal
Skole.



Elever til specialskolerne Egebakken, herunder Agernhuset og Kollegievejens skole.



Elever til K-klasserne – visiteres til Vodskov Skole, Vestbjerg Skole, Seminarieskolen,
Kærbyskolen og Mellervangskolen



Elever til ADHD klasser - visiteres til Sofiendalskolen og Højvangskolen.



Elever til Metroen, en del af Frejlev Skole.



Elever til Lindholm-klassen - visiteres til Gl. Lindholm Skole.



Elever der er i et behandlingstilbud (Kivaen) er visiteret til Øster Uttrup-Godthåb.

Hospitalsundervisningen:
Lederen af Hospitalsundervisningen bevilger og bestiller kørsel hos Kørselskontoret efter
gældende regler.

Lovgrundlaget
Grundlag for bevilling af transport til og fra skole er folkeskolelovens § 26. Her præciseres
kommunens forpligtelse til at sørge for befordring mellem skole og hjem. Loven beskriver bl.a. at
eleven har ret til at blive befordret til skole i tilfælde af:




At skolevejen er over 2,5 km for elever i 0.- 3. klassetrin
At skolevejen er over 6 km for elever i 4.- 6. klassetrin
At skolevejen er over 7 km for elever i 7.- 9. klassetrin
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At eleven på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge undervisningen, hvis
eleven befordres til og fra skole.
Kommunen er kun forpligtet til at bevilge befordring til en enkelt bopæl (Bopælsadressen) og kun
på skoledage.
Af samme lov fremgår, at kommunen kan dække transporten på forskellig vis, herunder via
offentlige transportmidler eller ved at godtgøre udgifter til egen befordring.
Kommunens overordnede bevillingsprincipper for befordring til undervisningstilbud
Bestemmelserne i folkeskoleloven om kommunens forpligtelser udgør den overordnede ramme
for kommunens bevillinger på området.
Frit skolevalg på specialområdet:
I forbindelse med frit skolevalg på specialområdet har forældrene krav på delvis dækning af
udgifter jf. Folkeskolelovens § 26, stk. 2. Her fremkommer det, at kommunen skal afholde udgifter
til befordring svarende til udgifterne til den befordring, som kommunen ville være forpligtet til at
afholde efter stk. 2, hvis eleven benyttede det tilbud, som eleven er visiteret til, eller hvis eleven
gik på distriktsskolen. Altså at forældrene alene skal påtage sig de ekstra omkostninger, der er
forbundet med transporten.
Eksempel: Hvis en elev - bosiddende i Klarup – visiteres til specialklasse på Mellervangskolen,
og forældrene jf. det frie skolevalg ønsker Seminarieskolen, er Skoleforvaltningen kun forpligtet til
at betale kørslen svarende til kørslen mellem bopælsadressen og Mellervangskolen. Mens
forældrene skal betale det der svarer til kørslen mellem Mellervangskolen og Seminarieskolen.
Midlertidig sygekørsel pga. tilskadekomst:
Gælder både for elever i almenskolen og på specialområdet – bevilges af Skoleforvaltningen,
Økonomi og Administration.
Hjemtransport ved sygdom:
Skal barnets hentes tidligere i skole/DUS specialgruppe er det forældres ansvar selv at hente
barnet.
Transport til konfirmationsforberedelse: PPR bevilger ikke transport.
Besøg på ungdomsuddannelserne: PPR bevilger ikke transport
Brobygning: Bestilles af skoler direkte til Aalborg Kommunes Kørselskontor, efter administrativt
forskrift fra Skoleforvaltningen.
Uddannelse og Job: PPR bevilger ikke transport.
Erhvervspraktik: PPR bevilger ikke transport.
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