Søknader om skoleskyss for skoleåret 2020/21 i Cert
Frister:
1. mars: Innmelding av start- og sluttider
1. mars: Innmelding av elevsøknader
Mer detaljert brukermanual for Cert finner du på www.skyss.no/skoleskyss

5 tips for oppstart av nytt skoleår i Cert
- som gjør søknadsprosessen enklere for alle 
1.

Før en går i gang med å legge inn søknader for nytt skoleår må en opprette nye klasser for det nye skoleåret, med start- og sluttider.

2.

En skal bare flytte opp elever uten endringer i søknaden. For søknader med endringer kan ikke «oppflytt» brukes. I slike tilfeller må det
sendes inn ny søknad.

3.

Transportkommentarer:
Oppgi relevant søknadsinformasjon: for eksempel. om eleven skal ha SFO eller om eleven ikke vil ha sideveisskyss når kravet til avstand
mellom hjem og holdeplass er oppfylt. Slett gamle kommentarer (som ikke er gjeldende lenger) i søknader
o

Ved søknad om flere transporttyper, beskriv dette nærmere i kommentarfeltet

4.

Dersom en er usikker på om eleven har et busstilbud, velg transporttype «buss_drosje» med en forklarende kommentar om dette i
søknad.

5.

Vær nøye på riktig bruk av Søknadsgrunn og Skysskode:

Innmelding av start- og sluttider
Før det sendes søknader om skoleskyss må start- og sluttider for alle trinn for det nye skoleåret være registrert. Siste frist er 1. mars. Skoleskyssen blir
satt opp etter innmeldte start- og sluttider og disse kan ikke endres i CERT etter fristen.
MERK: I tillegg til registrering i CERT må endringer i start- og sluttider fra inneværende skoleår meldes på epost til skoleskyss@skyss.no innen 1.
mars.
Start- og sluttider legges inn ved å klikke på Klasseoversikter.
1. Klikk deretter på knappen Ny for å starte arbeidet med å opprette nye klasser og start- og sluttider.
2. Fyll deretter ut «info» og «timeplan», og klikk på Lagre-ikonet for å fullføre.
3. Start prosessen på nytt, og bruk samme framgangsmåte for å legge inn start- og sluttid for ny klasse.

Oppflytt –
kun for søknader uten endring
Kun elever uten endringer i adresse, skyssbehov eller skysskode skal flyttes opp. For elever med endringer må det sendes inn ny søknad.
Oppflytt til nytt skoleår gjøres ved å klikke på Oppflytting.
1.
Start med å definere Periode, Trinn og Klasse for gjeldende periode. Alle boksene må fylles ut, og her er det viktig å søke på samme periode,
trinn og klasse elevene er registrert med.
2.
Trykk deretter på Søk og velg elever som skal flyttes opp. Trykk på > for å flytte eleven over på høyre side.
3.
Definer perioden for neste skoleår, klasse og trinn elevene skal flyttes opp til på Neste periode.
4.
Trykk på Flytt opp for å fullføre oppflyttingen. Trykk OK for å godkjenne og flytte opp elevene.
.

Oppflytt av elever fra barne- til ungdomsskole
kun for søknader uten endring
•

Når elever går fra barne- til ungdomsskole er det mulighet for å flytte opp en gruppe med elever samlet, så lenge elevene ikke har
endret skyssbehov, skysskode eller adresse.

•

For å hente elever fra andre skoler må dere logge på med eget brukernavn og passord. Brukernavn og passord for oppflytt fra annen
skole finner dere under Nyheter i Cert.

Hvordan opprette ny søknad?
For nye 1. klassinger, elever med endringer i adresse/skyssbehov/skysskode og andre elever som ikke har hatt skoleskyss fra før må det opprettes ny
søknad.
Søknad legges inn ved å klikke på Søk etter elev.
1. Skriv inn fødselsnummeret til eleven og trykk på Søk. Hvis eleven ikke er registrert i CERT fra før vil en få mulighet til å trykke på Opprett for å
registrere eleven.
2. Legg inn elevinformasjon, adresse, kontaktinformasjon, søknadsskjema(husk å legge til transportkommentar) og mal for skyssbestilling.
3. Trykk på knappen Send søknad for å sende inn søknad om skoleskyss.

Dokumentasjon som må legges ved søknad
• Legeerklæring – Må legges ved søknader om varig eller midlertidig medisinsk skyss. Vi anbefaler å bruke
legeerklæringen som ligger på vår nettside. Denne er også tilgjengelig i legenes journalsystem. Mangelfulle
legeerklæringer vil medføre lengre behandlingstid.

• Avlastningsvedtak – Må lastes opp i søknad for å få innvilget transport til avlastningsadresse.
Avlastningsadresse legges inn i Adresser. Det er kun kommunale avlastningsvedtak som godkjennes.
• Samværsavtale – Må legges ved søknader om delt bosted, og inneholde fordelingen av samværet og være
signert av begge foresatte. Det er bare samvær etter en fast, planlagt og regelmessig ordning som gir rett til
skoleskyss fra begge adresser.
• Søknadsskjema særlig farlig skolevei– Må legges ved alle søknader som sideveisskyss på grunnlag av
særlig farlig skolevei.
Skjemaer finnes på www.skyss.no/skoleskyss

Oversikt over søknader og saksstatus
Du kan få oversikt over alle skolens søknader ved å klikke på Administrer elevsøknader
1.
I Transportperiode, velg skoleåret 2020/2021 og trykk Hent. En vil da få opp en liste over innmeldte søknader.
Dersom en ikke får treff, forsøk å trykk på den røde Fjern-knappen. Dette fjerner tidligere innlagte filtre som kan hindre
søket.
2.
En kan eksportere listen over søknader til Excel ved å trykke på Eksporter-knappen.
Saksstatuser:
Autogodkjent er automatisk godkjent av systemet, og avventer videre behandling og tildeling av et skyssopplegg.
Autoukjent er tvilstilfeller i forhold til avstand, eller feil i Mal for skyssbestilling.
Avvist er søknader som har blitt automatisk avslått av systemet på grunn av avstand.
Lukket er søknader som er avsluttet i systemet.
Godkjent til… er når søknaden er ferdigbehandlet og eleven er tildelt er skyssopplegg

Ofte stilte spørsmål om Cert
•

Elev har sluttet på skolen og har ikke lenger behov
for skoleskyss
Kontakt oss på epost skoleskyss@skyss.no og be om at
søknaden lukkes. Skolekortet kan makuleres.

•

Eleven har flyttet og trenger skyss fra ny adresse
Innsendte søknader kan ikke redigeres av skolene. Ved
behov for å endre innsendte søknader, kontakt oss på epost
skoleskyss@skyss.no
Bussøknader bli da satt til saksstatus Ny søknad og
skolene kan endre denne ved å gå på Administrer
elevsøknader – søk opp eleven – høyreklikk på søknaden
som ligger med saksstatus Ny søknad – velg Kjør
søknadsveiviser.
Endring i adresse for drosjesøknader endres av Skyss.

•

Eleven har mistet skolekortet og trenger nytt
Skolen gir eleven ekstrakort der skolen har påført navn,
skole og holdeplass.
Det er viktig at kortnummeret på ekstrakortet registreres i
CERT ved å gå på Opplysninger om busskort – ny –
velg tapt på gjeldende kortstatus – legg inn nytt
kortnummer – velg aktiv på ny kortstatus – sjekk
opphørsdato – ok.

Problemer med å registrere adresse
Skriv hele eller deler av elevens bostedsadresse i feltet Adresse. Ikke
benytt feltene Plassnavn eller Enhet, da dette vil hindre deg i å få
resultat på søket ditt. Det vil også øke sjansen for treff hvis du skriver inn
postnummeret i feltet Postnummer. Hvis adressen er Sæbøvegen 266, er
det lurt å skrive Sæbøvegen 26 i adressefeltet. Trykk Søk for å finne frem
mulige adressetreff. Når du har fått resultat på adressen må du
dobbeltklikke på riktig adresse og velge Oppdater.

Kontaktinformasjon
• Epost: skoleskyss@skyss.no
• Telefon: 55 55 90 70, tastevalg 2.
(Besvares mellom kl. 09-12 alle skoledager)

• Nettside: www.skyss.no/skoleskyss

