SÆRLIG KØRSELSORDNING, ANSØGNING
FREDERIKSODDE SKOLE
(Se information og vejledning på side 2)
Sendes til:

Frederiksodde Skole
Afd. Indre Ringvej 173B
eller afd. Ullerupdalvej 10A
7000 Fredericia
Elevens navn:

CPR-nr.:

Elevens adresse:
Angiv klassetrin for det
skoleår, der søges til:

Skolens navn:
Skolens afdeling:

Mobil nr.:
Tlf. nr.:

Forældre/værges navn:

Ansøgning om særlig kørselsordning
Hele skoleåret
(Sæt kryds i felt)

12.08.19 – 26.06.20:

Kun vinterperioden
01.11.19 – 31.03.20:

Hvis dit barn bevilges særlig kørselsordning til og fra skole, kan du vælge selv at køre dit barn
og få godtgørelse.
Jeg ønsker at køre mit barn til skole, og jeg søger om godtgørelse:
Jeg ønsker at køre mit barn hjem fra skole, og jeg søger om godtgørelse:

Begrundelse for ansøgningen (afstand til skolen, farlig skolevej, sygdom el. andre særlige forhold):

Dato:

Forældre/værges underskrift:

INFORMATION OG VEJLEDNING
Dit barn er berettiget til særlig kørselsordning mellem hjemmet og skolen, jf. folkeskolelovens § 26
stk.1 nr.1 og 2, hvis et af følgende punkter gør sig gældende:


Barnet bor i samme distrikt, som han/hun går i skole, og ruten mellem hjem og skole ikke
betjenes af bybussen, samtidig med at afstanden mellem hjemmet og skolen er længere end:
o 2,5 km for elever på 0.-3. årgang
o 6 km for elever på 4.-6. årgang
o 7 km for elever på 7.-9. årgang
o 9 km for elever på 10. årgang



Barnet bor i samme distrikt, som han/hun går i skole, og vejen mellem hjemmet og skolen er
kategoriseret som farlig skolevej.

Kørslen kan enten ske med Trekantbrand, eller du kan som forælder vælge selv at køre dit barn til
og fra skole og få udgiften dækket via kørselsgodtgørelse.
Praktiske oplysninger
Hvis du har indsendt din ansøgning om særlig kørselsordning senest fredag den 14. juni 2019, kan
du være sikker på, at der er truffet en afgørelse inden begyndelsen af skoleåret i august 2019.
Du vil modtage en skriftlig afgørelse, når din ansøgning er behandlet. Hvis du er tilmeldt digital
post, modtager du afgørelsen i din digitale postkasse. Hvis du ikke er tilmeldt digital post, modtager
du afgørelsen pr. brev.
Ved ansøgninger i løbet af skoleåret må der forventes en sagsbehandlingstid på maksimalt 14 dage.
Ved ansøgning om kørselsordning pga. farlig skolevej, må der påregnes en længere sagsbehandlingstid, i de tilfælde hvor Sydøstjyllands Politi skal foretage en vurdering af skolevejen.
Afgørelsen træffes i samarbejde med Sydøstjyllands Politi samt Teknik og Miljø, Fredericia
Kommune.

