SØKNAD OM REFUSJON AV UTLEGG/
SKYSSGODTGJØRELSE VED
UNDERVISNINGSMESSIG UTPLASSERING
FOR ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER
Opplysninger om eleven (ved mangelfull utfylling returneres søknaden)
Etternavn
Fornavn
Fødselsdato

Kommune

Adresse
(gate og husnr)
Telefon

Postnr / Sted
E-post

Kontonummer:
Skoleår

20 __ __ / 20 __ __

Skole

Adressen må fylles ut og skal samsvare med adressen eleven er registrert bosatt på i Folkeregisteret.

Eventuell hybeladresse:
Adresse
(gate og husnr)
Kommune

Postnr / Sted
Navn på hybelvert

Undervisningsmessig utplassering;
Navn på bedrift
Adresse
(gate og husnr)
Fra/til dato

Postnr / Sted
Antall dager:

Faktiske utgifter (originalkvitteringer må vedlegges)
Kr.
Manglende rutetilbud på avstanden mellom hjem /bosted og utplasseringssted.
Avstand en veg:
km.

Søknaden behandles i henhold til opplæringsloven og fylkeskommunens skyssreglement.
Se www.hedmark-trafikk.no.
Dato:

Underskrift: _____________________________________________

Dato:

Skolens attestasjon:_______________________________________
FERDIG UTFYLT SKJEMA LEVERES SKOLEN FOR ATTESTASJON,
SKOLEN SENDER SKJEMAET VIDERE TIL HEDMARK TRAFIKK

ORIENTERING:
UNDERVISNINGSMESSIG UTPLASSERING FOR
ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER
I forskrift om fylkeskommunale skyssbestemmelser for videregående skoler i Hedmark, punkt 5.2
står det:
Elever som er utplassert i arbeidslivet i henhold til godkjent opplæringsplan, har rett til
skyss/full skyssgodtgjørelse på samme vilkår som gjelder for daglig skoleskyss. Elever som må
ha utplassering så langt fra hjem/skol at daglig skyss ikke er aktuelt, får dekket skyss for daglig
reise mellom hybel og arbeidssted dersom vilkårene for øvrig er oppfylt. Reise mellom hjem og
hybel dekkes ikke. Skyss dekkes ikke i skolens ferie/fridager/helg, men kun på ordinære
skoledager ( ref felles skolerute for Hedmark).
Elever skal benytte kolletivtransport og i utgangspunktet benytte sitt ordinære skyssbevis. Ved
reise på andre strekninger skal Inlandskort barn&ungdom benyttes.
Enkeltbilletter/månedskort o.l dekkes kun ved kjøring utenfor Hedmark/Oppland.
Der kollektivtransport ikke finnes, skal skyssgodtgjørelse bli dekket når krav om skyss for øvrig er
innfridd.
I henhold til forskriften er det den daglige reisen som dekkes. Det vil si den daglige reisen mellom
hjem/hybel og utplasseringsstedet, dersom avstanden er mer enn 6 km en veg. Velger du å bo
borte i utplasseringstiden, dekkes den daglige reisen mellom midlertidig bosted og
utplasseringssted dersom denne er mer enn 6 km. Reise til og fra hjem og hybel/midlertidig
bosted dekkes ikke.
Det skal benyttes buss/kollektivtransport der det finnes tilfredsstillende rutetilbud. For buss i
Hedmark fylke dekkes kun periodebillett for ungdom. Dette koster pr. dags dato kr. 270,- for 30
dager (+ kr. 50 i gebyr ved første gangs kjøp), og gir fri reise på busser i hele fylket (med unntak
for noen ekspressruter).
Dersom det ikke er tilfredsstillende busstilbud på strekningen kan det søkes om refusjon av
togbilletter eller skyssgodtgjørelse. Skyssgodtgjørelse ytes, for tiden 2.50 kr pr. km.
For utplassering i andre fylker refunderes billetter for billigste reisemåte dersom avstanden
mellom bosted og utplasseringssted er mer enn 6 km en veg. Studentrabatt skal benyttes. For
manglende rutetilbud gjelder samme ordning som for utplassering i Hedmark fylke.

FERDIG UTFYLT SKJEMA LEVERES SKOLEN FOR ATTESTASJON,
SKOLEN SENDER SKJEMAET VIDERE TIL HEDMARK TRAFIKK

