SKOLEKORT TIL BUSSEN
SKOLEÅRET 2018/2019
Dit skolekort er elektronisk, så Sydtrafik kan indsamle
rejsedata, som de kan bruge i planlægningen af bussernes
køreplaner.
Skolekortet er personligt og må ikke bruges af andre.
Elevens og skolens navn bliver trykt på kortet, men der
kommer ikke foto på.
HVORDAN SØGER DU OM SKOLEKORT?
Du udfylder og indsender et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet og yderligere informationer finder du
på http://fredericia.dk/borger/familie-boern-unge/skoler-i-fredericia/transport-til-fra-skole
ANSØGNINGSFRIST: Vær opmærksom på, at Borgerservice skal have modtaget ansøgningsskemaet SENEST
FREDAG DAG D. 1. JUNI 2018, hvis skolekortet skal nå at være klar til skolestart i august 2018.
HVORDAN BLIVER SKOLEKORTET FORNYET?
Skolekortet er aktivt ét skoleår ad gangen. Hvis eleven fortsat har behov for skolekortet til det
efterfølgende skoleår, skal der udfyldes en ny ansøgning. Eleven beholder skolekortet, som fornyes
elektronisk af Borgerservice, hvis ansøgningen godkendes.
HVORDAN BRUGER DU DIT NYE SKOLEKORT?
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.
Skolekortet kan kun bruges i de zoner, som det er gyldigt til. Ligesom for de tidligere buskort vil skolekortet
typisk være gyldigt mellem hjemmet og skolen.
Skolekortet kan bruges på alle dage på alle tidspunkter - også aften, weekend, ferie- og fridage. Der er
ingen begrænsninger for, hvor mange gange du må bruge skolekortet pr. dag.
VIL DU VIDE MERE OM SKOLEKORTET?
Du kan læse mere om skolekortet og finde generelle spørgsmål og svar på www.sydtrafik.dk/skolekort
Hvis du har spørgsmål til skolekortet, eller hvis du er uheldig at miste det, skal du kontakte Borgerservice på
telefonnummer 7210 7000.
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