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SØKNADSPORTAL 



Viktig informasjon før du søker 
 

SØK i portalen dersom du/eleven har over 6 km fra bosted til skolen og: 

 
• har én bostedsadresse. (2/4 km for grunnskole). 

• har to bostedsadresser (til både mor og far). NB! Foresatte må søke for deg!! 

• og bor på hybel. 

 

SØK manuelt på skjema dersom du/eleven har over 6 km fra bosted til skolen og: 

• er over 18 år og søker om skyss til to bosteder  

• bor hos fosterforeldre  

• bor i barnevernsinstitusjon 

• har folkeregistrert adresse i Trøndelag og går på skole i andre fylker. 

• Du/eleven er funksjonshemmet, er under 18 og bor i egen bolig. Ta kontakt med skolen. 

Skjema sendes til e-post postmottak@trondelagfylke.no eller sendes i posten: 

 

Trøndelag fylkeskommune 

Fylkets Hus 

Postboks 2560 

7735 Steinkjer  

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

 

Annen informasjon 
Dersom du får problemer med søknaden, ta kontakt med din skole. De kan hjelpe deg.  

Dersom du ikke kan benytte digital søknadsportal, kan papirversjon av søknad lastes ned og sendes inn til 

fylkeskommunen. Søknadsskjema og informasjon ligger på våre nettsider:  

 

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. 

 

  

mailto:postmottak@trondelagfylke.no


SØKNADSPROSESSEN – Steg for steg 
 

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

gule knappen merket «SØKNADSPORTAL». 

HUSK Å LESE ALL INFORMASJON PÅ SIDEN FØR DU SØKER!!! 

 

 

Logg inn via IDporten ved å velge type autentisering: 

 

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


 

Les «Personvernerklæring» og bekreft ved å trykke på Aksepter. Trykk «Til skjema» 

  



Ved innlogging hentes folkeregistrert adresse inn automatisk. Fyll inn det som mangler. 

Les samtykke for bruk av opplysninger og bekreft ved å hake av i boksen. Trykk neste. 

 

 

 

  



På neste bilde velger du om du søker på vegne av det selv eller for ett av dine barn. Det kan ikke søkes for flere enn 

et barn i gangen. Start en ny søknad dersom du skal søke for flere barn. 

 

 

Velg hvilket barn du søker for. Trykk neste. 

Velg så hvilket skoleår det søkes om skolekyss for (i en kort periode på våren vil det være to valg, for resten av 

skoleåret vil det kun være et valg). Trykk neste. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Søknad på grunn av avstand over 6 km (2/4 km for grunnskole) 
 

På neste bilde vil du kun få et valg, og her kan du samtidig trykke på linken til å selv sjekke avstand i vår 

avstandsberegner. Lenger ned i prosessen får du velge om det er skyss til en eller to adresser: 

 

 

På neste bilde søker velger du Følgende: 

• Velg type skole 

• Velg hvilken skole og klassetrinn 

• Hvor eleven bor 

o Folkeregistrert adresse (elev kan søke selv) 

o Delt bosted (foresatte må søke på vegne av eleven) 

Dersom det velges «delt bosted», gå til side 9 for mer informasjon. 



 

 

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». 

  



Søknad ved delt bosted 
 

De samme innledende fasene gjøres på samme måte, helt du du kommer til punktet der du velger «Med foreldre på 

to adresser»: 

 

 

 

Her må du fylle ut den andre partens navn før du velger hvordan eleven skal reise fra begge bostedene. 

 



 

 

Trykk neste. Hak av for at alle opplysninger er riktig. Har du en annen botidsfordeling som ikke passer i skjemaet 

(f.eks. 14 dager til mor, 14 dager til far), så avbryt og send søknad på manuelt skjema. 

 

 

 

 



Se gjennom og fullfør skjema. Dersom du får beskjed at noe mangler av opplysninger, gå tilbake til det steget i 

prosessen i søknaden og fyll inn det som mangler. Send så søknaden. Er alt fylt inn korrekt vil du få svar på søknaden 

innen kort tid. For søknader med «to adresser» og fra «hybel» vil manuelt bli saksbehandlet av saksbehandler i 

fylkeskommunen og vil derfor ta lengre tid. 

 

 


