Skolebuskørsel i skoleåret 2016/17 til
Karrebæksminde Privatskole
Kørslen til skolen vil foregå via kollektiv trafik.

I Næstved Kommune er man berettiget til gratis kørsel, hvis et af nedenstående kriterier er opfyldt:

•

Hvis afstandskriteriet mellem hjem(folkeregisteradresse) og skole er opfyldt jf. Folkeskolelovens §
26:
Elever der har længere skolevej end 2,5 km på 0.- 3. klassetrin
Elever der har længere skolevej end 6 km på 4.- 6. klassetrin
Elever der har længere skolevej end 7 km på 7.- 9. klassetrin

Er skolen ikke distriktsskole og nærmeste afdeling, kan man dog ikke få gratis kørsel efter ovenstående kriterier.
Vælger man skolen og er bosiddende i en anden kommune, ydes der heller ikke gratis kørsel efter ovenstående
kriterier.
Er man ikke berettiget til gratis kørsel, tilbyder skolen dog at bestille buskortet, hvorefter man opkræves betaling.
Er du interesseret i at bestille buskort, skal nedenstående skema udfyldes og sendes via e-mail til
sekr@karrebaeksminde-privatskole.dk
Senest d. 8. juli 2016.
Buskortet bliver herefter sendt direkte til elevens folkeregisteradresse fra Movia.
Bemærk, at buskortet ikke gælder i skoleferier, hvor hjemmene selv skal sørge for transport til og fra SFO.
Førskolebørn kan også købe skolebuskort. Vær dog opmærksom på, at ældre søskende har mulighed for at tage et
barn mellem 0 – 11 år med gratis.
For at beregne, om en elev er berettiget til gratis kørsel, benytter kommunen et internetbaseret kort. Der fås
adgang til dette program via Næstved Kommunes hjemmeside, ved at søge på ”webgis” i søgefeltet. Herefter
vælges: Skole og uddannelse/Folkeskoler/Se skoler og distrikt på kort/Værktøjer/Beregn rute. Herefter indtastes
hhv. folkeregisteradresse og skolens adresse, hvorved afstanden beregnes. Det er beregningen herfra, der alene
afgør, om man er berettiget til gratis kørsel. Kontakt evt. skolen, hvis der er tvivl om reglerne.
Klip
------------------------------------------------------------------------Elevens navn
Personnummer
Adresse

Telefonnummer

Forældreunderskrift

Klassetrin 2016/17

Afstandskriteriet (sæt x)

Trafikfarlig skolevej (sæt x)

Selvbetaler (sæt x)

