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Informasjon vedrørende skoleskyss for elever i friskole 

Ruter har den siste tiden opplevd en økning av søknader om skoleskyss for elever som går på friskole 
i en annen kommune enn sin bostedskommune.  
Følgende er informasjon som skolene kan gi foresatte ved søknad om skoleskyss.  
 
Etter Friskolelova § 3-7 har elever ved friskole kun rett på skyss innenfor sin bostedskommune.  
Dette gjelder uansett om det søkes om skyss etter innfridd avstandsvilkår eller ved medisinsk behov.  
Ved søknad om skoleskyss etter avstandsvilkåret (oppll. § 7-1) vil det utstedes en skolebillett som 
dekker reisen mellom elevens bosted og kommunegrensen. Ruters billettsonesystem følger imidlertid 
ikke kommunegrensene. Elevene vil derfor i noen tilfeller oppleve av skolebilletten fungerer hele veien 
mellom bosted og skolen, til tross for at skolen ligger i en annen kommune enn elevens 
bostedskommune.  
 
Ved søknad om skoleskyss med minibuss/drosje på medisinsk grunnlag, (oppll. § 7-3) der elevens 
skyssbehov er dokumentert av sakkyndig, vil det tilbys et av to alternativer: 

1. Eleven innvilges skoleskyss med minibuss/drosje mellom elevens bosted og siste holdeplass innenfor 
bostedskommunen. Skyss utenfor elevens bostedskommune organiseres privat.  

2. Eleven innvilges skyssgodtgjørelse innenfor bostedskommunen. Skyssen organiseres privat i sin helhet 
og den delen av reisen som foregår innenfor bostedskommunen godtgjøres.  

 
I tilfellene der eleven blir innvilget skyssgodtgjørelse/skoleskyss med minibuss/drosje innenfor 
bostedskommunen er det ofte søkt om skyss hele veien mellom elevens bosted og skolen.  
Det sendes derfor ofte inn klage på vedtaket hvor det vises til vedlagt uttalelse fra sakkyndig som 
dokumenterer at eleven har et medisinsk behov for skoleskyss med minibuss/drosje.  
Ruter bestrider ikke at eleven har behov for skoleskyss med minibuss/drosje dersom dette er 
dokumentert. Friskolelova gir imidlertid kun rett til skyss innenfor bostedskommunen. Utenfor 
bostedskommunen er eleven å regne som vanlig reisende. Ruter har ikke myndighet til å innvilge 
skyss utover det eleven har krav på etter Friskolelova § 3-7. 
 
Dersom foresatte mener at de har rett på skyss hele veien mellom bosted og skolen, til tross for at 
friskolen ikke ligger i elevens bostedskommune, vil dette ikke være en klage på vedtaket, men en 
klage på selve lovverket. For endring av dette må det fremmes lovendringsforslag for Stortinget. 
 
Ruter gjør oppmerksom på at ved klage vil Statsforvalteren kun forholde seg til spørsmålet om eleven 
er innvilget det hen har rett på etter dagens gjeldende lover og retningslinjer vedrørende skoleskyss i 
friskolen. M.a.o. om eleven er innvilget det hen har krav på innenfor bostedskommunen. 
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Liste over mottakere:  
Steinerskolen i Indre Østfold 
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Bærum 
St. Sunniva skole 
WANG Ung Oslo 
Steinerskolen i Bærum 
Drøbak Montessoriskole 
Steinerskolen i Ås 
Rudolf Steinerskolen Nesodden 
Grunnskolen Oslo Kristne Senter 
Steinerskolen på Eidsvoll 
Steinerskolen i Asker, avdeling Nesvangen 
Heltberg ungdomsskole Ullevaal 
Kristelig Gymnasium 
Oslo Montessoriskole 
Rudolf Steinerskolen i Lørenskog 
Ryenberget skole 
Bærum Montessoriskole 
Drøbak Montessori ungdomsskole 
Vollen Montessoriskole 
Soon sjøskole 
Nyskolen 
Lørenskog friskole 
Hoppensprett ungdomsskole Jessheim 
Asker International School 
Humanistskolen 
Steinerskolen på Nordstrand 
Children's International School Moss 
Rudolf Steinerskolen i Oslo 
Rudolf Steinerskolen i Moss 
Østmarka skole 
Northern Lights International School 
Montessoriskolen Lyse 
Hoppensprett barne- og ungdomsskole Brårud 
Torderød skole 
Kongsberg International School 
Buen barne- og ungdomsskole 
Steinsfjorden Montessoriskole 
Rosendal skole 
Steinerskolen i Hurum 
Romerike Steinerskole 
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Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum 
Romerike International School 
Children's International School Ullensaker 
  
 


