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Regler og rutiner vedrørende transport av Osloelever i private grunnskoler - 2016/17
Det er Utdanningsetaten i Oslo kommune (UDE) som skal fatte enkelt vedtak om elevskyss
samt dekke utgifter for elever med folkeregistret adresse i Oslo etter reglene i opplæringsloven
§ 13-4. Skolene melder inn skyssbehov for sine elever til UDE. Foresatte melder sitt behov til
skolen. Det er derfor viktig at foresatte og elever er gjort kjent med rettigheter til skyss.
Det vises til vedlegget " Rutiner og regler for skyss i Oslo kommune – private grunnskoler".
Utdanningsetaten ønsker å presisere endring fra tidligere år når det gjelder utbetaling av
tilskudd til månedskort for elevene og utsending av vedtaksbrev på epost. Vi ber skolen om å
formidle dette brevet til foresatte.
Utsendelse av vedtaksbrev
Utdanningsetaten har fått noen tilbakemeldinger fra foresatte om at de ikke har mottatt
vedtaksbrev fra skolene om transport. Fra skoleåret 2016/2017 vil det bli sendt en kopi av
vedtaksbrev på e-post til elevens/foresattes e-post adresse. Denne e-post adressen må angis i
søknadsskjema. Skolen vil få tilsendt kopi av alle vedtak. Hvis ikke e-post adresse er angitt i
søknadsskjema fra foresatte, må foresatte henvende seg til skolen for å få vedtaket.
Utbetaling av tilskudd til månedskort
Elever som har fått innvilget skoleskyss organisert som kollektivtransport har fått utdelt et
skoleårskort i sone 1 fra Ruter. Inntil nå er det Utdanningsetaten som har bestilt og betalt
skoleårskortene. Skoleårskortene er anonyme og det har vært skolene, som var eier kortene.
Skolene har delt kortene ut og holdt oversikten over hvilke elever, som har mottatt kortene. Fra
skoleåret 2016/17 erstattes denne ordningen med at det utbetales et tilskudd tilsvarende
kostnaden for et skoleårskort. Dette utbetales til oppgitt kontonummer i søknaden fra foresatte i
september for høsten (4 måneder) og februar (6 måneder) for våren. Dette betyr at
elevene/foresatte må kjøpe månedskort hos Ruter.
Ønsker skolen at tidligere ordning videreføres i skoleåret 2016/2017 for alle elevene, så kan
skolen avtale dette særskilt med Utdanningsetaten.
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Skyss organisert med drosje
Det vises i denne forbindelse til vedlagte kravspesifikasjonen mellom Utdanningsetaten og
Oslo Taxibuss og vedlagte Rutiner og regler for skyss i Oslo kommune – private grunnskoler.
Frister for innsending av søknader for skoleåret 2016/17
Skolene sender inn søknadsskjema innen 15. juni 2016 til utdanningsetaten.
Søknadsskjemaene sendes elektronisk og i Excel format til postmottak@ude.oslo.kommune.no.
Skolene må innen 1. juli levere foreløpig oversikt over hvilke elever, med hvilke behov, som
vil trenge daglig transport med drosje til Oslo Taxibuss. I god tid før skolestart leverer skolene
bestilling med skoletidene for hver elev på eget skjema fra Oslo Taxibuss. Denne
kommunikasjonen foregår direkte mellom skolen og Oslo Taxibuss. Utdanningsetaten vil fatte
vedtak innen skolestart for disse elevene.
Behov for fast transport som oppstår i løpet av skoleåret fremlegges av skolen en uke i forkant
av oppstart av transporten. Midlertidig transport igangsettes etter bestilling via e-post eller
telefon fra skolen.
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Jon Atle Andersen
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Mottakere: Bærum Montessoriskole, Ballerud Allé 1, 1363 HØVIK
Humanistskolen AS, Sognsveien 75 A, 0855 OSLO
Kristelig Gymnasium, Homansbakken 2, 0352 OSLO
Ljabruskolen, Ljabrubakke 50, 1165 OSLO
Lørenskog Friskole, Postboks 185, 1473 LØRENSKOG
Montessoriskolen Lyse, Hoffsjef Løvenskiolds vei 31 C, 0382 OSLO
Norges Toppidrettsgymnas Ungdomsskole Bærum, Hans Burums vei 30, 1357
BEKKESTUA
Northern Lights International School AS, Postboks 1599 Vika, 0118 OSLO
Nyskolen i Oslo, Østerdalsgate 7 A, 0658 OSLO
Oslo By Steinerskole, Postboks 6679 St. Olavs plass, 0129 OSLO
Oslo Montessoriskole, Postboks 92 Slemdal, 0710 OSLO
Rudolf Steinerskolen i Lørenskog, Kantarellveien 10, 1476 RASTA
Rudolf Steinerskolen i Oslo, Postboks 25 Hovseter, 0705 OSLO
Rudolf Steinerskolen Nesodden, Soknefall, 1450 NESODDTANGEN
Ryenberget skole, Enebakkveien 152, 0680 OSLO
St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 OSLO
Steinerskolen i Asker, Nesvangen 10, 1394 NESBRU
Steinerskolen i Bærum, Grav gårdsvei 5, 1358 JAR
Steinerskolen i Ås, Haugerudveien 25, 1430 ÅS
Steinerskolen på Nordstrand, Solveien 113, 1162 OSLO
Østmarka skole, John G. Mattesons vei 13, 0687 OSLO
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