
 

 

 

 

Søknadsgrunner i CERT Forvaltning Skysskoder Krav til vedlegg Detaljert 
skyssmal**** 

Avstandsskyss TRFK/KV O, KV Nei Nei 

  Ordinær avstandsskyss hvor det gis rett til skyss pga avstand, kan også være 
kommunalt vedtak (KV) om elev ikke går på nærskolen. 

Avstandsskyss - delt bosted TRFK O, KV Ja NEI 

  

Ordinær avstandsskyss hvor eleven har 2 likestilte hjem. Begge adresser skal 
alltid registreres (KH = folkeregistrert adresse) selv om de ikke har skyss til 
begge. Dokumentasjon på samvær/bo-fordeling lastes opp som vedlegg. Kan 
også være kommunalt vedtak (KV) om elev ikke går på nærskolen. 

Avstandsskyss - alternativt 
opplæringssted** KV KV Nei JA 

  Kommunale vedtak om skyss når eleven er på ett alternativt opplæringssted og 
ikke på nærskolen. Eks tilrettelagt gårdsarbeid. 

Medisinsk - vedvarende** TRFK, KV FKV, KV Ja Ja 

  Søknadsgrunn benyttes for skyss pga medisinsk behov for elever der 
transportbehovet aldri endrer seg. Eks rullestolbrukere, CP, Downs syndrom o.l. 

Medisinsk*** TRFK FKV Ja JA 

  Søknadsgrunn benyttes for skyss pga medisinsk behov for elever som har 
diagnoser som kan endre seg: Eks. astma, angst, ME o.l 

Medisinsk - midlertidig TRFK M Ja* Nei 

  

Søknadsgrunn benyttes for skyss pga medisinsk behov, iht legeattest i en 
midlertidig periode/kortvarig skade, eks benbrudd. Legeattest er påkrevd for å 
få gjennomført bestilling. Søknaden godkjennes automatisk og sendes til den 
transportøren skolen velger i søknadsveiviseren. (Periode som kan registreres vil 
etterhvert endres i retningslinjene, fra 6 mnd til 3 mnd). 

Medisinsk - avvik nærskole KV KV Nei JA 

  Søknadsgrunn benyttes for skyss pga medisinsk behov når elevene får opplæring 
på annen skole enn nærskolen. Alltid kommunalt vedtak, skysskode = KV 

Særlig farlig skolevei KV KV Nei NEI 

  

Innvilget skoleskyss etter egne vedtak i kommunene. Elever som søker om skyss 
på dette grunnlag vil være kommunens ansvar, både økonomisk og 
forvaltningsmessig. Vil ikke behandles av TRFK og AtB vil organisere transport iht 
bestilling i CERT. 

Vinterskyss** KV, TRFK KV, O Nei Nei 

  
Skyssrett etter vedtak, kan være både fra kommune og fylkeskommune, men i 
egen definert periode av skoleåret. Skal kun brukes i tilfeller der det er skyss i 
denne definerte perioden. 

Mottaksskole KV KV Nei NEI 

  Skyssrett etter egne vedtak i kommunene for elever som ikke går på nærskole, 
men egen definert mottaksskole. 

* Det er ikke lenger mulig å sende bestilling til transportøren gjennom CERT UTEN opplastet vedlegg. 
** Ny søknadsgrunn     
*** Endring i navn på søknadsgrunn    
**** Avvik fra ordinære start- og sluttider kan reg direkte i søknaden av skolen. NB! dokumentasjon på avvik 
kreves. 

 

 

 



 

 

 

 

Hjelpmiddelkode i CERT Forklaring 

ER Elektrisk Rullestol, elev må sitte i stolen under transport. 
  

ES Eleven har behov for skyss til Egen Start- og sluttid, hvor disse avviker fra 
skolens ordinære innmeldte tider. Tidene registreres da inn i CERT, og 
tilsvarer elevens egen skyssplan. Tidene skal også være forutsigbare og 
gjelde for hele skoleåret/skyssperioden. 
Endringer vil som regel ikke være mulig, men vurderes i hvert enkelt 
tilfelle. 
Dokumentasjon på behov for ES legges inn i CERT, og vurderes av TRFK. 
 
Ved evt endring av tider godkjennes dette kun iht elevens medisinske 
transportbehov/diagnose. Dersom skolen gjør sporadiske endringer i 
elevens timeplan godkjennes ikke dette, eks ved heldags, endring i 
timeplan siste skoledag/skoleuke, prosjektarbeid, eksamen etc.  
Det er kun skole som kan be om endringer i skyssplanen, via AtB, og 
endringene må være forutsigbare. 
  

EK Egen kjøreplan, hvor eleven kjøres iht egen innlevert kjøreplan Dette på 
bakgrunn av årsaker som ikke gjør det mulig å registrere riktig skyssmal i 
CERT.  
Oftest i forbindelse med praksis, delt bosted eller avlastning med annen 
skyssmal enn rene like/ulike uker, t.eks skyss kun på enkelte datoer 
gjennom skoleåret. 
Kjøreplan skal sendes direkte til transportør. 
I CERT registrerer man de aktuelle turene med skysskode «INFO», dette for 
å verifisere adresse som skal benyttes. 
 

FS Fleksibel Start- og sluttid.  
Eleven vil kunne være fleksibel mtp endringer i skyssplan på daglig basis 
når det gjelder start- og sluttider, og dette kan også endres via hjemmet 
direkte til transportør. 
Endringene må ha tilknytning til elevens medisinske 
transportbehov/diagnose. 
Dokumentasjon på behov for FS legges inn i CERT, og vurderes av TRFK. 
 
Dersom skolen gjør sporadiske endringer i elevens timeplan godkjennes 
ikke dette, eks ved heldags, endring i timeplan siste skoledag/skoleuke, 
prosjektarbeid, eksamen etc.  
 

LED LEDsager 
Ledsager er ett kommune-/skoleansvar, og avtales direkte mellom skole og 
transportør. 
 

SR Sammenleggbar Rullestol 

 

 

 


