
  
 
 

AVTALE OM DELT BUSTAD 
 

Skyss, postboks 7900, 5020 Bergen. Tel. 55 55 90 70   
E-post: skoleskyss@skyss.no  

www.skyss.no 

 
Ved delt bustad gjeld retten til fri skoleskyss frå begge føresette og til/frå skolen etter reglane i opplæringsloven kapittel 
7, dersom det føreligg ein gyldig samværsavtale. 

For at avtalen skal vere tilfredsstillande, må begge føresette skrive under på at dei deler på og har eleven busett etter ei 
fast ordning. Skoleskyss blir innvilga berre med rimeleg fast, planlagt og regelmessig bustadsfordeling. 

Eleven har ikkje rett til skoleskyss ved mellombelse endringar i bustadsfordelinga; mellombelse justeringar i 
skyssopplegget godkjennast difor ikkje. 

BRUK BLOKKBOKSTAVAR/ SKRIV TYDELEG 
ELEV 

Namn (etternamn, fornamn): 

 

Fødselsnummer (11-siffer): 

Skole: 

 

Trinn: Kommune: 

Adresse føresett 1:                

 

Postnr.: 
 

Poststad: 

Adresse føresett 2:             Postnr.: 
 

Poststad: 

BUSTADSFORDELING 

Skildring av bustadsfordeling; fyll inn med 1 viss turen er frå/til adresse 1 og med 2 viss turen er frå/til adresse 2: 

 Partalsveker Oddetalsvekker 

 M T O T F M T O T F 

Frå adresse til skole (morgontur)           

Frå skole til adresse (ettermiddagstur)           

 

Viss bustadsfordelinga følger eit anna mønster, beskriv det så tydeleg som mogleg. Ved behov, bruk gjerne ein kalender for å vise 

fordelinga og legg den ved. 

 

 

 

 

 

 

 

Avtalen gjeld frå dato: 

UNDERSKRIFT FØRESETTE 

Namn, dato og underskrift 

 

Namn, dato og underskrift 

 
Avtalen om delt bustad skal sendast til skolen i samband med søknad om skoleskyss. 
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