
Vurderingsskjema for trafikkfarlig veg

Informasjon om eleven:

Elevens navn: 

Fødselsdato:

Folkeregisteret adresse: 

Postnummer/sted: 

Bostedskommune: 

Skole og klassetrinn:

Kontaktperson (foresatte): Navn: Tlf: 

Adresse: 

E-post:

Informasjon om vegen:
Privat veg:

Offentlig veg: Kommunal veg: Fylkesveg: Europaveg:

Avstand bosted og skole/holdeplass:

Beskrivelse av vegstandard:

Trafikkmengde: 

Type trafikk: 

Hastighetsnivå: 

Vegbredde:

Topografi: 

Belysning: 

Vedlikehold (sommer og vinter):

Dekke (asfalt/grus):

Gang og sykkelveg (ja/nei):

Andre forhold ved vegen:

Saksbehandler kan innhente opplysninger fra andre instanser om vegens standard, blant 
annet fra vegeier og politiet.



Informasjon om barnet:

Barnets modenhet i lys av alder: 

Barnets forutsetning til å gå til 
skole/holdeplass: 

Er barnet redd/engstelig for å 

gå ute når det er mørkt?

Antatt gangtid til skole/holdeplass: 

Går barnet alene eller sammen 

med flere?

Hva sier barnet selv til å gå til 

skolen/holdeplass?

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Sted, dato og underskrift (foresatte)

Tilleggsopplysninger:

I henhold til opplæringsloven § 7-1 har elever med særlig farlig eller vanskelig skoleveg rett til gratis
skyss uten omsyn til veglengden. Vi ber om at de punktene som fremkommer i skjemaet blir besvart. 

Er avstanden mellom bosted og skole under 2 km for 1. klassinger og 4 km for 2.- 10. klassinger, 
sendes søknaden til bostedskommunen som behandler søknaden. 

Er avstanden over 2 km og 4 km, sendes søknaden til fylkeskommunen som behandler den: 

Innlandet fylkeskommune, Innlandstrafikk
Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar

Spørsmål kan rettes til: 
post@innlandstrafikk.no

Annen informasjon om barnet?

Andre kommentarer?
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