
Brukerveiledning 
 
 
Skoleskyss 
 

 

 

SØK i portalen dersom: 

• du har èn bostedsadresse og du har over 6 km fra heimen til skolen (4 km for grunnskole) 

• du bor på hybel og avstanden mellom hybel og skole er over 6 km 

 

SØK manuelt på skjema dersom: 

• Du bor til både mor og far og har over 6 km fra bostedene til skolen (2/4 km for grunnskole) 

• Skyss til to bosteder når eleven er over 18 år 

• Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn 

• Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner 

• Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker. 

• Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig. 

Ta kontakt med skolen dersom du har behov for tilrettelagt skyss pga varig medisinske årsaker. 

VIKTIG informasjon før du søker!! 
• Aldri last opp eller skriv inn sensitive personopplysninger. Legeerklæringer og liknende sendes i 

brevs form sammen med følgeskriv til: 

 

Trøndelag fylkeskommune 

Fylkets Hus 

Postboks 2560 

7735 Steinkjer 

 

• Søker kan når som helst velge å avbryte utfyllingen og velge om utfylte opplysninger skal slettes 

eller bevares på «min side» 

 

• Dersom søker får problemer med søknaden, ta kontakt med din skole. De kan hjelpe deg.  

 

• Dersom søker ikke kan benytte digital søknad, kan papirversjon av søknad lastes ned og sendes inn 

til fylkeskommunen. 

 

SØKNADSPORTAL 



• Husk å logge ut av skjema og «Min side» når du har fullført søknaden. For ekstra sikkerhet 

anbefales det å lukke nettleseren helt før man forlater datamaskinen. 

  



Gå til https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/  og trykk 

på den gule knappen merket «SØKNADSPORTAL». 

  

Logg inn via IDporten ved å velge type autentisering: 

 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/digital-soknadsportal/


Les «Erklæring om behandling av personopplysninger» og bekreft ved å hake av i boksen. Trykk 

«Til skjema» 

 

 

Oversikt over detaljer på innlogget bruker. E-postadresse kan bruker selv fylle ut. Les samtykke for 

bruk av opplysninger og bekreft ved å hake av i boksen.  

 

 

 

 

  



Velg om du søker på vegne av deg selv eller et av dine barn: 

 

 
 

 



 

 

 

Velg periode søknaden gjelder for: 

 

 

 

 



Velg begrunnelse for skoleskyss: 

 

Lang skoleveg. Her kan man også legge til om vegen er særlig farlig eller om det er lang avstand til 

holdeplass: 

 

 

 

  



Medisinske årsaker. Merk at søknad ikke blir behandlet før legeerklæring foreligger. Denne må ettersendes 

pr. brevpost sammen med søknad/følgeskriv. 

 
Velg type skole (offentlig/privat/grunnskole/VGS), velg skole fra nedtrekklisten (denne vil ikke inneholde 

skoler før valg om type skole er gjort), velg klassetrinn og angi hvor eleven bor: 

 

 

 



 
Hybeladresse: 

 

 

 



Ved valget «Med foreldre på to adresser»: 

 

Det MÅ fylles ut bostedsfordeling uansett om det ikke beskriver den oppsatte plan. Det er da viktig at 

dokumentasjon på bostedsfordelingen ettersendes (kan sendes pr e-post til skoleskyss@trondelagfylke.no ) 

til fylkeskommunen. 

 

Ved delt bosted må denne bekreftes av begge parter. Dette kan gjøres elektronisk, ved å skrive inn E-post 

til den andre parten (forelder 2). Forelder 2 får da en lenke til skjema og kan bekrefte sine opplysninger og 

forutsigbar plan for bofordelingen. Tidsfrist for dette er 14 dager! 

mailto:skoleskyss@trondelagfylke.no


 

 

 

 

Til slutt må søker trykke «Kontroller og send inn». Søker blir da presentert for et sammendrag av søknaden 

og alle opplysningene som vil bli brukt i saksbehandlingen. Dersom opplysningene stemmer trykkes «Send» 

 


