Brukerveiledning MinSkyss
Alle som søker fri skyss på Videregående skole må i år søke via vår nye portal MinSkyss.
Portalen finner du på vkt.no/minskyss
Har du spørsmål angående MinSkyss kan disse sendes til: skoleskyss@vkt.no
Du finner mer informasjon om skoleskyss på: https://www.vkt.no/Skoleskyss
Om du ikke har rett til fri skyss anbefaler vi å kjøpe vårt Vestfoldkort Ungdom.
Ungdomskortet gjelder for ungdom i alderen 16 – 19 år og elever ved den videregående skolen med utvidet
ungdomsrett. Alle ungdommer mellom 16 og 19 år kan kjøpe Vestfoldkort Ungdom. Kortet gir rett til ubegrenset
bruk i hele Vestfold for en fast pris pr. måned. Vestfoldkort Ungdom utstedes første gang på våre salgskontor og
kan deretter fylles opp på bussene, på salgskontorene eller i vår nettbutikk. Ved førstegangsutstedelse tilkommer
et engangsgebyr på kr. 50,-. Mer info og priser på Vestfoldkort finner du her.
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1. Gå inn på nettsiden www.vkt.no/minskyss. Har du rett på fri skyss trykk på «Søk
her!» Vi anbefaler å bruke pc for å opprette bruker samt legge inn søknad.

2. Registrer bruker. Trykk på «Jeg registrerer meg for første gang».

3. Legg inn en fungerende epostadresse og et passord du vil huske i fremtiden.
Passordet må bestå av 8 tegn/bokstaver.

4. Du får opp en melding på skjermen om at en epost har blitt sendt til din epostadresse.
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5. Sjekk din innboks. Du har mottatt en epost fra no-reply@vkt.no.
Åpne eposten og klikk på lenken: «Klikk på denne koblingen for å fullføre
registreringsprosessen» i eposten.
Dersom eposten ikke har kommet til din innboks:
• Sjekk søppelpost/junk email
• Enkelte epostklienter bruker litt tid før mailen kommer inn (10-15 min)
• Dersom det ikke kommer noen epost? Prøv og registrer deg på nytt, men vær da nøye med å
registrere riktig epostadresse.
Opplever du fortsatt problemer – ta kontakt med oss på skoleskyss@vkt.no

6. Logg inn med brukernavn og passord.

7. Registrer din adresse. Fyll inn informasjon og trykk «vis på kart».

Den første adressen man legger inn skal være den folkeregistrerte adressen. Om du søker skyss fra f.eks en
hybeladresse så må denne legges til senere i prosessen.

8. Viser kartet riktig adresse trykk «Ja, dette er min adresse». Trykk deretter «Lagre».
Om adressen ikke stemmer i kartet: trykk «Nei, det er ikke min adresse» og plott manuelt inn punktet i kartet.
Klikk «OK» og «Lagre».
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9.

Når adressen din er registrert og lagret kommer man til sitt profilkort.

I Profilkortet kan du følge status på søknader, registrere flere adresser og redigere din profil. Du vil også få
muligheten til å bestille nytt skysskort dersom du skulle være uheldig å miste ditt.

I profilkortet kan
du redigere din
profil under Min
Profil. Trykk
«Rediger min
profil».

Oversikt over dine søknader finner
du her når de er lagt inn.

Har du flere
adresser – legg
inn disse ved å
trykke på «Jeg vil
legge til en annen
adresse».

Skulle du i løpet av året miste skolekortet
eller om det skulle bli ødelagt kan du bestille
nytt i fanen «Mine skysskort».

Hvordan legge inn søknad om skoleskyss:
Søk skyss ved å trykke «Opprett ny søknad».
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Trinn 1: Fyll inn alle felt. (kommentarfeltet kan brukes om nødvendig)

Legg inn skolen du har fått plass på
Legg inn riktig trinn.
Legg inn samme verdi som i trinn (felt over)

Trykk «Trinn 2».
Får du opp denne meldingen er det kort avstand mellom din hjemadresse og skolen du skal gå på. Dette kan
innebære at du ikke får innvilget fri skyss. Trykk «OK» og fortsett til Trinn 2.
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Trinn 2: Trykk «Trinn 3».

Trinn 3: Se igjennom om alt stemmer i din søknad. Deretter trykk «Send».
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Trinn 4: Bekreftelse på at din søknad er sendt. Trykk «OK».

Følg søknaden i ditt profilkort.

I feltet Status kommer det opp
status som «auto godkjent»,
«avslag pga. avstand» eller
«Behandles».

I mine søknader vil du
finne oversikt over dine
søknader når du har
gjennomført søknaden.
Trykk på «detaljer» og du
får opp en detaljert
visning av den registrerte
søknaden. Her er det også
mulighet til å deaktivere
søknaden.

Statuser:
Auto-godkjent:
Avslag pga. avstand:
Behandles:

Denne søknaden oppfyller kriterier for fri skyss.
Denne søknaden ble ikke godkjent pga. for kort avstand mellom hjem og skole.
Denne søknaden vil bli behandlet av Transportkonsulent. Du vil motta en epost når
din søknad er behandlet. Du vil også kunne følge behandlingen i portalen.

Skolekort/Skysskort:

I år (høst 2016/2017) vil alle som får innvilget fri skyss få nye skolekort. Disse vil bli utlevert på skolen.
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Behov for tilrettelagt skoleskyss?
Kontakt skolen som vil søke om tilrettelagt skyss på vegne av deg.

Har du ikke rett til fri skyss?
I Vestfold kan du kjøpe Vestfoldkort Ungdom. Dette kortet gjelder for ungdom i alderen 16 – 19 år og elever ved den
videregående skolen med utvidet ungdomsrett. Alle ungdommer mellom 16 og 19 år kjøpe Vestfoldkort Ungdom.
Kortet gir rett til ubegrenset bruk i hele Vestfold for en fast pris pr måned.
Vestfoldkort Ungdom utstedes første gang på våre salgskontor og kan deretter fylles opp på bussene, på salgskontorene
eller i vår nettbutikk. Ved førstegangsutstedelse tilkommer et engangsgebyr på kr. 50,-. Mer info og priser på
Vestfoldkort finner du her

Har du spørsmål om skoleskyss?
Da kan du kontakte:
•

Skolen din

•

VKT via epost til skoleskyss@vkt.no

Bussvettregler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gi tidlig og tydelig tegn til sjåføren slik at bussen stopper for deg
Stå rolig på holdeplassen til bussen har stoppet
Gå rolig inn på bussen
Registrer skolekortet ditt på billettmaskinen
Sett skolesekken på fanget eller på gulvet foran deg. Den skal IKKE stå i midtgangen eller i setet
Sitt rolig på setet og fest alltid bilbeltet der dette er montert
Beina skal være på gulvet - ikke i setet eller oppover seterygger
Ikke forstyrr sjåføren underveis
Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg
Når du skal av trykker du på stoppknappen i god tid
Stå rolig på holdeplassen til bussen har kjørt
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