RUTINE - SPESIALSKYSS
Tur/retur hjem – barnehage – avlastningsbolig samt skyss til svømming.
Det søkes på eget skjema som ligger på kommunens hjemmesider. Det er
foreldrene som søker om denne type skyss!
Barnehagelovens § 19a. Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk
hjelp. Gjelder også barn med rett til tegnspråkopplæring etter barnehagelovens §
19h.
”Dersom gratis skyss er nødvendig for at barnet skal kunne motta spesialpedagogisk
hjelp eller tegnspråkopplæring, har barnet rett til slik skyss”
I merknader fra Prop.103 L står følgende:
”Nødvendig behov foreligger når foreldrene har vesentlig større byrde knyttet til skyss
enn andre foreldre som har barn i barnehage”
Viser videre til barnehagelovens § 19f med merknader i sin helhet.
KRITERIER FOR SØKNAD:
Dette gjelder foreldre til barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehage
som har vesentlig større byrder enn andre foreldre for å komme seg til barnehagen.
Dette må begrunnes og ev. dokumenteres.
KLAGEINSTANS: Skole - og barnehagesjefen. Endelig klageinstans er
Fylkesmannen i Vestfold, avd. for oppvekst og opplæring.
RUTINE:
* Foreldre søker på eget skjema som leveres til styrer i barnehagen.
* Styrer påtegner og videresender søknaden til barnehagemyndigheten.
* Søknaden innvilges/avslås ved at det gjøres enkeltvedtak i barnehagemyndigheten
* Brev sendes foresatte med kopi til barnehagen
* Barnehagemyndigheten gir beskjed om vedtak og avtaler til Vestfoldtaxi
* Foresatte eller barnehageansatte kan gi taxisentralen beskjed ved små avvik
VIKTIG:
 Dersom det skal gjøres varige endringer i forhold til det vedtaket lyder på eks. at skyss opphører, skal foresatte eller barnehageansatte gi melding til
barnehagemyndigheten. Barnehagemyndigheten gir beskjed til taxisentralen.
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 Ved positivt vedtak er det svært viktig at notatet ”Informasjon om spesialskyss”
leses og følges opp av de involverte parter.
RUTINE – SPESIALSKYSS barnehagelovens §19a
Tur/retur svømmehall
Barnehagen søker om skyss til svømmehall på eget skjema. Skjema ligger på
kommunens hjemmesider. Sakkyndig vurdering må ligge ved.
Ved søknad om timer til ledsager, benyttes skjema for ”søknad om ressurser” som
ligger på kommunens hjemmesider. Under pkt D ”informasjon vedr. bruk av
svømmehall” på samme skjema, må barnehagen gi beskjed om hvor begrunnelsen
ligger og hvilken type skyss som skal benyttes.
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