
 

Seksjon kollektiv og mobilitet  
Team skoleskyss, TT-kort og løyver 
 

Informasjon om venneskyss i grunnskolen 

 
Hvilke elever kan delta i venneskyssordningen? 
Tilbudet gjelder ved skoler som har valgt å delta i ordningen. Skolens elever med tilrettelagt skoleskyss, kan ta med en 
medelev/venn eller søsken dersom det er plass i taxien.  
 
Reservering av enkelte seter 
Av hensyn til enkeltelever kan ledige seter i noen tilfeller være reservert og er ikke tilgjengelig for andre, selv om setet ikke 
har passasjer og oppfattes som ledig. 
 
Hvor mange venneskyssturer kan en elev ha? 
Venneskyss er ikke en daglig fast ordning. Venneskyss kan maksimalt bestilles for 2 dager av gangen. 
 
Praktisk informasjon om transporten 

• Taxien kjører til sine vanlige bestilte tidspunkter. Tidspunkter kan ikke endres.  

• Elev og medelev/venn må være klare til fast, oppsatt avgangstidspunkt. Taxien skal ikke vente. 

• Taxien kjører kun vanlig strekning mellom skolen og elevens bostedsadresse.  
 
Betaling 
Venneskyss koster kr 22 pr tur, tilsvarende laveste barnetakst. Billetten kjøpes på Vipps i forkant av turen, Vipps nr. 727481.  
 
Samtykke 
Skolen har ansvar for å innhente eventuelle samtykker fra foresatte til elev og medelev/venn som skal bruke 
venneskyssordningen.  
 
Hvordan bestille venneskyss? 

1. Foresatte til elev og medelev/venn må avtale seg imellom hvilken dag venneskyssordningen ønskes benyttet.  
2. Ta kontakt med skolen for å sjekke om det er mulig å få til (all venneskyss skal godkjennes og registres på forhånd).  
3. Skolen undersøker om det er ledig plass i taxien. Dersom det er ledig plass, bestiller skolen venneskyssen og 

bekrefter dette til foresatte. 
4. Når venneskyssen er bekreftet, kjøpes billetten i Vipps. Kvittering for kjøpet skal fremvises på skolen, eller sendes 

skolen pr epost senest den dagen venneskyssen benyttes.   
5. Dersom bestilt venneskyss likevel ikke skal benyttes, må skolen varsles umiddelbart. Betalt venneskyss refunderes 

ikke. 
 

Vestfold og Telemark fylkeskommune har innført tilbud om venneskyssordning for grunnskoleelever.   
 
Venneskyss er en mulighet for elever med tilrettelagt skoleskyss til å ha med seg en medelev/venn i taxi til/fra skolen.  
 
Venneskyss er utenfor opplæringslovens bestemmelser for skoleskyss (ingen rettighet), og er kun et ekstra tilbud når det 
er plass i taxien. 
 
Medeleven/vennen må betale for å være med i taxien. 
 
Medelev/venn som vil være med til/fra skole med lokalbuss/skolebuss må kjøpe bussbillett på vanlig måte.   


