
                                                                                                   
 

                                                                              

 

 
Kære familier fra Espe     Juni 2017 

 

Vi har fået en del henvendelse vedr. buskort til elever fra Espe området. 

Herunder kommer reglerne for udstedelse af buskort: 

Vedr. gratis busbefordring på skoledage i Faaborg-Midtfyn kommune er ordningen som følger: 

Ifølge gældende regler kan gratis buskort udstedes til: 

Elever i bhkl. – 3. klasse med mere end 2,5 km fra bopæl til skole. 

Elever i 4. klasse – 6. klasse med mere end 6,0 km fra bopæl til skole. 

Elever i 7. klasse – 9. klasse med mere end 7,0 km fra bopæl til skole. 

Elever i 10. klasse med mere end 9,0 km fra bopæl til skole. 

Buskortet kan benyttes indtil kl. 18 på skoledage. 

Dette betyder at elever i 7. klasse skal have mere end 7,0 km til skole fra bopæl – dette udregnes via www.krak.dk. 

Og hvis familien benytter sig af det ”Frie skolevalg”, kan vi desværre ikke være behjælpelige med befordring til eleven. 

Så har der tidligere været et ”begreb”, der blev kaldt ”farlig skolevej”, det betød, hvis barnet skulle cykle på farlig skolevej, 

kunne der i den forbindelse også udstedes et buskort.  

Der er sket skærpelser vedr. ”farlig skolevej”.  

I FMK henvises nu til, at der er oprettet natursti fra Espe til Ringe og denne kan bruges som cykelsti. Og vi har fået tilsendt 

følgende fakta vedr. naturstien: 

Naturstien bliver vinterdriftet fra Espe til Ringe, så den kan fungere som skolevej. Det er ikke et krav at der er lys på en sti 

for at det er en sikker skolevej. Så de elever der bor inden for km grænsen, kan godt cykle i skole. 

Vi håber ovennævnte, kan besvare nogle af jeres spørgsmål. 

I kan rette henvendelse til Helge Müller i Faaborg-Midtfyn kommune, hvis der er spørgsmål omkring ”Farlig skolevej” – 

mail: hm@fmk.dk 

 

Med venlig hilsen 

Nordagerskolen  

 

 

http://www.krak.dk/

