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Svar til Britt Bjørnstad, på spørsmål til høringsdokumenetet om skolestruktur, gitt i 

spørreskjema på kommunens hjemmeside 
Senterpartiet har tidligere spurt og fått svar på spørsmål angående reisetid for elever i 1. – 4. trinn som med 

dagens skyssordning får mer enn 45 minutters reisetid til og fra Kragerø skole i flere av modellene som er 

utredet. Fortsatt med referanse til de veiledende rådene for maks reisetid for skoleelever, må man ikke også 

inkludere elevene fra 5. – 7. trinn som får mer enn 60 minutters reisetid til og fra skolen i dette regnestykket? 

Med eksisterende skysstilbud fra vår holdeplass tar det 1 time og 25 minutter fra man må gå ut av døra 6.50 

til skolen i Kragerø begynner 8.15. Lignende tider gjelder for alle barna bosatt i «Levang krets» 

Svar fra administrasjonen 

I Høringsdokumentet refereres det til tidligere anbefalinger om reisetid for elever. Som det også står der er 

denne er ikke gyldig lenger. De tidligere anbefalingene var generelle og knytta til skysstid. Opplæringsloven 

forholder seg i dag til den tiden barnet er borte fra hjemmet, gangtid+skysstid+ventetid. Noen generelle 

retningslinjer gis ikke. Hver situasjon skal vurderes konkret.  

Når det gjelder elevene på 5.-7. trinn er også disse tatt med i regnestykket. Det vil si i kostnadsberegningene 

for tilrettelagt skyss for elevene på Levangsheia, ved en eventuell nedleggelse av skolen. Målet er å begrense 

gangtid+skysstid+ventetid så mye som mulig.  

En endring i skolestrukturen vil føre til at Kragerø kommune, sammen med Vestfold og Telemark 

fylkeskommune og Vy, må gjøre tilpasninger for at logistikken skal gå opp og for å begrense reisetiden så 

mye som mulig. En av disse tilpasningene kan være endring av tid/ulik tid for skolestart. Kartlegging av behov 

og muligheter er i gang. 

 

Sitat fra høringsdokumentet og lenker til rutiner og regelverkstolkning fra UDIR: 

Skolevei og skoleskyss  

Elever har rett til å gå på den skolen som er nærmest hjemmet, eller ved den skolen som de sokner til. Jf. 
Opplæringsloven § 8-1.  Dette kalles ofte nærskoleprinsippet, og må legges til grunn i vurdering av 
skolestruktur. I forarbeider til loven fremgår det at hva som skal regnes som nærskole avgjøres av en rekke 
forhold. Det skal tas utgangspunkt i geografi, men også andre forhold som topografi, kapasitet på skolen og 
farlig skolevei, er relevante hensyn. Kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene sokner 
til.   
 

Elever på 2.-10. trinn som bor mer enn 4 kilometer fra skolen og elever i i 1. trinn som bor mer enn to 
kilometer fra skolen, har rett til skoleskyss. Det samme gjelder for elever med særlig vanskelig eller farlig 
skolevei. Jf. Opplæringsloven § 7-1. Dersom elevene må skysses til sin skole, skal det sikres at skoleveien og 
skyssen er trygg. Skoleskyssen må organiseres slik at elevene får en akseptabel reisetid. Som reisetid regnes 
tiden fra eleven reiser hjemmefra til eleven begynner skoledagen og fra eleven avslutter skoledagen til eleven 
kommer hjem. Det er ikke fastsatt ved lov hva som er akseptabel reisetid mellom skole og hjem. Hva som er 
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akseptabel reisetid skal være en konkret vurdering av samlet reisetid, gangtid+skysstid+ventetid. Det skal tas 
hensyn til at eleven får tilstrekkelig fritid. Dersom reisetiden blir så lang at eleven ikke har tilstrekkelig fritid, 
skal kommunen sørge for innlosjering. Kommunene kan selv gi retningslinjer for hva som er akseptabel 
reisetid. Tidligere anbefalinger, i et hefte (N-4/85) fra det som het Kirke- og utdanningsdepartementet (nå 
Kunnskapsdepartementet), gikk ut på at akseptabel reisetid en vei kunne være 45 minutter for elever på 1.-4. 
trinn, 60 minutter for elever på 5.-7. trinn og 75 minutter for elever på 8. - 10. Trinn. Dette heftet er trukket 
tilbake, men disse anbefalingene kan likevel være en ramme når en skal vurdere hva som er akseptabel 
reisetid for elever. 
 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/  
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