VIGTIG INFORMATION OM DIT NYE SKOLEKORT
I kuverten ligger dit nye SKOLEKORT sammen med et brev fra Sydtrafik. Flere af
oplysningerne fra Sydtrafik er ikke helt korrekte, da vi i Fredericia Kommune gør tingene
lidt anderledes. Derfor er det vigtigt, at du læser videre her.
DIT SKOLEKORT ER AKTIVT OG KLAR TIL BRUG FRA D. 1/8 2020 TIL D. 30/6 2021.
Kortet er personligt og må kun benyttes af dig.
Du skal checke ind med skolekortet, når du stiger på bussen. Når du stiger af bussen, skal du huske at
checke ud med skolekortet. Du skal huske ind- og udcheckning, hver gang du kører med bussen. Der vil dog
ikke blive trukket et gebyr, hvis du glemmer at checke ud, men Sydtrafik indsamler rejsedata, som de kan
bruge i planlægningen af bussernes køreplaner.
Skolekortet kan bruges på alle dage på alle tidspunkter - også aften, weekend, ferie- og fridage (dog ikke i
sommerferien). Der er ingen begrænsninger for, hvor mange gange du må bruge skolekortet pr. dag.
Skolekortet kan kun bruges i de zoner, det er gyldigt til – det er typisk mellem hjemmet og skolen. Er du i
tvivl om dine zoner og kortets gyldighedsperiode, kan du kontakte Borgerservice. Kontaktoplysninger finder
du nederst i dette brev.
Har du ændringer til dit skolekort i forbindelse med, at du skal flytte enten adresse eller skole, så skal du
udfylde og indsende en ny ansøgning. Vær opmærksom på, om du stadig opfylder kriterierne for skolekort,
hvis du flytter enten adresse eller skole. Du finder både regler og link til ansøgning på kommunens
hjemmeside: http://fredericia.dk/borger/familie-boern-unge/skoler-i-fredericia/transport-til-fra-skole
Vær opmærksom på, at du ikke må lave hul i dit skolekort.
Hvis du ikke længere skal bruge skolekortet, skal du aflevere det på din skole.
Fornyelse af skolekortet til næste skoleår
Pas godt på dit skolekort! Det er nemlig det samme kort, du skal bruge, hvis du også er berettiget til
skolekort næste skoleår. Her skal du igen udfylde et ansøgningsskema. Hvis du ikke modtager et afslag på
ansøgningen inden skolestart næste år, så er dit kort blevet fornyet. Du aktiverer det ved at checke ind i
bussen første skoledag i det nye skoleår.
Har du spørgsmål til skolekortet, kan du finde mere information på www.rejsekort.dk/skolekort
Gældende kortbestemmelser og rejseregler finder du på www.rejsekort.dk under ’Det med småt’.
RIGTIG GOD FORNØJELSE MED DIT NYE SKOLEKORT 
Med venlig hilsen
Borgerservice
Tlf. 7210 7000
Mail kommunen@fredericia.dk

