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Skoleåret 2020/2021 – Felles skolerute og skolenes start- og sluttid 

Felles skolerute 
I samarbeid mellom KS-forum for utdanning og fylkeskommunen ved opplæring, er det fastsatt 
forskrift om skolerute for kommunene i Vestfold for skoleåret 2020/2021.  
 
For skoleåret 2020/2021 legger vi denne forskriften til grunn for rutetilbud og omfang som 
fylkeskommunen bestiller av sine transportører. 
 

Skolenes start- og sluttid 
Start- og sluttidene til skolene har store konsekvenser for skyssopplegget til den enkelte skole, og 
kollektivtilbudet til lokalsamfunnet for øvrig. Elever med rett til skoleskyss skal som hovedregel 
benytte allerede eksisterende kollektivtilbud. De videregående skolene og seksjon Kollektiv, miljø 
og mobilitet må samarbeide om skoleskyssen, og skolene skal ta med organisering av skoleskyssen i 
vurderingene sine når skolerute og skolens ordinære start- og sluttider fastsettes. 
 

Endring av skoletider  
Hvis noen skoler ønsker å endre sine skoletider før skoleåret 2020/2021, må nye start- og sluttider 
fastsettes i samråd med oss. Dette gjelder både ved endring av de ordinære start- og sluttidene 
(tidspunktene hvor flertallet av skolens elever starter/slutter), og ved endring av det som i 
skoleskyss-sammenheng anses som avvikende skoletider (for eksempel tidligere skoleslutt for en 
eller flere trinn/klasser). 
 
Frist for avklaring av skoletider 
Start- og sluttider for skoleåret 2020/2021 ønskes avklart så vidt mulig innen 15.april 2020.  
Ved større endringer bør samarbeidet om nye start- og sluttider komme i gang nå i mars. 
 
Ber om at planer /ønsker om endringer sendes så snart som mulig og før angitt frist sendes skriftlig 
til oss på skoleskyssV@vtfk.no.  
 

  

Videregående skoler i gml. Vestfold 
 

Samferdsel/ Seksjon kollektiv, miljø og mobilitet 
Vår dato: 

Deres dato: 
Vår referanse: 

Deres referanse: 
Vår saksbehandler: 

Unntatt offentlighet iht.: 
    

20.03.2020 
 
 
 

Tone K. Borge 
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Søknadsfrist for Tilrettelagt skoleskyss  
Søknadsfristen for tilrettelagt skoleskyss for skoleåret 2020/2021 er fredag 1.mai 2020.  
 
Minner i denne forbindelse om at skolens start og sluttider må være på plass og registrert i 
Skyssweb (Skoleskyss-administrasjonssystemet) som er basert på timeplaner (med angivelse av 
start- og sluttid for skoledagen for hvert enkelt trinn) før skolen kan registrere søknad om 
skoleskyss. 
 
 
Mer informasjon om praktisk registrering av søknader i SkyssWeb fremkommer av vår nettside 
www.vkt.no\skoleskyss. Oppdatert info for nytt skoleår sendes ut i eget brev innen kort tid. 
 
 

Med vennlig hilsen 

Tone K. Borge 
Rådgiver 
 
skoleskyssV@vtfk.no 
33 30 01 00 

 

Vedlegg: KS-skolerute for gml. Vestfold 2020/2021 
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