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1. Bustransport af Volstrup skoles nuværende elever 

 

Sagsfremstilling 

I forbindelse med beslutningen om at lukke Volstrup Skole, blev forældrene lovet 

frit skolevalg for de elever, der p.t. er indskrevet på Volstrup Skole. Der blev 

desuden lovet fri transport til de valgte skoler for resten af de pågældende elevers 

skoletid, mens børn, der endnu ikke er startet i skole eller efterfølgende tilflytter 

tidligere Volstrup Skoles distrikt, undergives de almindelige regler for skolevalg og 

skolebuskørsel i Frederikshavn Kommune. 

  

 Forvaltningen har i udmøntningen af dette løfte taget udgangspunkt i 

Frederikshavn Kommunes almindelige regler på området, hvor der ydes fri 

transport, hvis skolevejen i bhkl.-3. klasse overstiger 2,5 km, i 4.-6. klasse 6 km, i 

7.-9. klasse 7 km, hvis skolevejen er kategoriseret som trafikfarlig, hvis barnet på 

grund af sygdom eller invaliditet ikke selv kan sørge for transport til skolen, hvis 

barnet er specialklasseelev eller hvis barnet er henvist til en anden skole end 

distriktsskolen. 

  

Der er imidlertid rejst tvivl om løftets omfang, idet det fremføres, at de nuværende 

elever på Volstrup Skole er lovet fri transport uafhængigt af afstandskrav. Der er 

derfor behov for en specifik beslutning på området. 

  

Det kan oplyses, at Sæby Skole, modtager 41 elever fra Volstrup, hvoraf 10 elever 

får buskort og at Sæbygaardskolen modtager 77 elever fra Volstrup, hvoraf 37 får 

fri transport og dermed buskort.  

  

Det er forvaltningens skøn, at yderligere 33 elever, ville benytte sig af en 

gratisordning, hvis afstandskriteriet ophæves, men det skal understreges, at dette 

er estimat på baggrund af en vurdering af elevernes bopæl i forhold til skolens 

beliggenhed - og hvor der er set bort fra elever fra Sæby by. 

  

  

De eksisterende aftaler om skolekørsel i Sæby-området udløber 30. juni 2009, og 

har derfor været konkurrenceudsat. På grund af nedlæggelsen af Volstrup Skole 

var ændringerne af kørslen desuden så omfattende, at det var nødvendigt med et 

nyt udbud. 

  

Forvaltningen har foretaget udmøntningen af den nye kørselsordning i tidligere 

Sæby Kommune efter følgende retningslinjer: 

  

•           Den endelige fastlægning af ruterne foretages af busselskaberne med 

udgangspunkt i de kørselsberettigede elevers bopæl og efter 

bestemmelserne i aftalen mellem selskaberne og Frederikshavn 

Kommune. 

  

 

 Åben sag 

 Sagsnr: 08/8958 

 Forvaltning: BKF 

 Sbh: arco 

 Besl. komp: BUU 
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•           Ikke-kørselsberettigede elever kan tilkøbe sig buskort med påstigning på de 

i forvejen planlagte stop på ruterne til samme priser som hos Nordjyllands 

Trafikselskab. Det er tidligere udmeldt, at muligheden for at tilkøbe buskort 

er afhængig af, om der er plads i busserne – dette er imidlertid revurderet, 

så eleverne under alle omstændigheder får ret til at tilkøbe sig et buskort, 

ligesom det er tilfældet for øvrige elever i Frederikshavn Kommune, hvor 

denne mulighed eksisterer via kørsel med Nordjyllands Trafikselskab. 

Priserne og mulighederne for tilkøb er hermed harmoniseret i hele 

Frederikshavn Kommune 

  

•           Det bliver muligt for ikke-kørselsberettigede elever at tilkøbe en-dags 

transport, når de af forskellige grunde ønsker at besøge en 

kørselsberettiget klassekammerat eller lignende. Prisen for en sådan en-

dagstransport fastsættes til 5 kr. Dette er endnu ikke udmeldt til 

forældrene. 

  

•           Den hidtidige praksis, at forvaltningen på baggrund af 

forældrehenvendelser retter henvendelse til politiet om en sagkyndig 

bedømmelse af trafikfarligheden på specifikke veje, er fulgt, og der er på 

den baggrund rettet henvendelse til politiet om en del strækninger. Skulle 

bedømmelsen af en eller flere strækninger trække ud til efter 

igangsættelsen af kørslen, vil forældrene få tilbagebetalt eventuelle beløb, 

der er indbetalt for de elever, der omfattes af politiets vurdering. 

  

Der orienteres om ovenstående på mødet. 

  

Det er forvaltningens skøn, at en eventuel udvidelse af den frie kørsel ved en 

eventuel fravigelse af afstandskriterierne for nuværende Volstrup-elever samt 

tilsagnet om at man i den øvrige del af tidligere Sæby Kommune har en absolut ret 

til at kunne tilkøbe transport stort set vil kunne rummes indenfor den planlagte 

vognvolumen.  

Ligeledes vil mindreindtægten ved ovennævnte fravigelse samt en eventuel 

udvidelse af vognvolumen efter forvaltningens skøn kunne afholdes indenfor den 

afsatte ramme til skolebuskørsel. 

  

Der er udsendt orienteringsskrivelser om skolebuskørslen til de berørte forældre. 

Skolerne er adviseret om, at skolerne torsdag den 25. juni skal påregne at udsende 

en af forvaltningen udarbejdet opfølgningsskrivelse med præciseringer m.v. 

 

Indstilling 

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget  

  

         træffer beslutning om, hvorvidt den fri transport for Volstrup Skoles 

nuværende elever skal ydes efter samme retningslinjer som for 

kommunens øvrige elever, eller der skal ses bort fra afstandskriterierne 

         tager orienteringen om udmøntningen af kørselsordningen i tidligere Sæby 

Kommune til efterretning 
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Beslutning Børne- og Ungdomsudvalget den 24. juni 2009 

Sagen udsættes. 

  

Fraværende: Frode Thule Jensen 

 

Bilag 

Brev til forældre vedr. skolebuskørsel 2009/2010 (dok.nr.57942/09) 
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Punkt                                    oplæst og godkendt.    Mødet hævet kl. 

 

Underskrifter: 

 

      

Paul Rode Andersen 
   

      

Frode Thule Jensen 
   

      

Anders Starberg Pedersen 
   

 

      

Mogens Brag 
   

      

Knud Hjørnholm 
   

 

      

Anders Broholm 
   

      

Birthe Marie H. Pilgaard 
   

 

 
 


