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Anbud - Individuelt
tilrettelagt skoleskyss
AtB har tildelt kontrakter for

2015/2016 i CERT. Skolene bes gi
informasjon til sine avgangselever om
dette, både til de som skal videre på

AtB innfører bruk av Ekstra:kort for

u.skole- og vgs.

elever i vgs. Det kommer eget info om

individuelt tilrettelagt skoleskyss med

Oppdatering og produksjon av nye kort

drosje. Oppstart for kontraktene er

vil starte opp hos AtB fom skoleslutt i

1.august 2015 og de har en varighet

juni.

frem til juli 2019, med muligheter for
opsjon på inntil 2 år.

Elevene kan kun benytte sitt personlige
t:kort skole på den strekningen de har

Trøndertaxi har fått tildelt

godkjent skoleskyss for. Dersom dette

kontakt for Kjøreområdene

misbrukes vil AtB`s transportvedtekter

1,3,4,5,6 og 7.

også være gjeldende for elever med

Norgestaxi har fått tildelt

Ekstra:kort

t:kort skole.

dette til alle vgs. Ekstra:kort skal erstatte
reservekort og praksiskort.

Drosje vs buss
Fra og med skoleåret 2015/2016 vil
AtB og transportørene bli mer nøye på
bruken av CERT. Det er derfor
særdeles viktig at skolene ikke bestiller
drosje for elever direkte til transportør
FØR dette er godkjent i CERT. Her er

kontrakt for Kjøreområde 2, og

Mapper til t:kort skole er bestilt og

det også viktig å forstå hvordan CERT

ønskes velkommen som ny

leveres fra AtB sammen med t:kort

virker og bruken av

transportør for AtB.

skole foran skolestart høsten 2015.

«Skoleturadministrasjon». All skyss

Nærmere beskrivelse av kjøreområder

Minner om endringer på

vedlegges og begge selskap vil ta

erstatningsbeløp av tapt/ødelagt t:kort

kontakt med de skoler som de har

skole. Små pappkort sendes skolene

ansvaret for i løpet av den nærmeste

sammen med nye t:kort, men det er

NB: Dersom man mottar faktura for

tiden.

også greit om skolene legger ut info om

utført drosjeskyss fra transportør er

dette på sine hjemmesider.

dette som regel elever som ikke er

t:kort skole

NB: Ikke ta hull i selve kortet 
Elever med t:kort fra tidligere skoleår
vil automatisk få oppdatert sine t:kort.
Forutsetter at det foreligger en
godkjent søknad for skoleåret

som bestilles direkte til transportør vil
kostnaden sendes Bestiller direkte fra
transportør.

fordelt til transportøren i CERT.
Dersom skolen er uenig i kravet må det
sjekkes med AtB før man ber om
kreditering fra transportøren.
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Oppdatering av div

Refusjonskrav

Sommer og skolefri 

skjema hos AtB

Elever/foreldre som har godkjent

Det er straks skolefri og nå er det

søknad om egentransport samt i noen

høytrykk både hos STFK og AtB med å

andre tilfeller har lagt ut for skoleskyss

behandle søknader, fordele elever

kan ha rett på å få dette dekket av AtB.

mellom buss og drosje samt

Det skal da leveres ett skjema

produksjon/oppdatering av t:kort skole

«Refusjon av skyssutgifter» til AtB,

foran skoleåret 15/16.

Det er gjort oppdateringer på en del
skjema for AtB. Gjelder bl.a Refusjon
av skyssutgifter iforb med
praksis/egentransport, infoskriv til våre
skyss-elever, brukermanual for CERT,
retningslinjer for særlig tilrettelagt
skoleskyss med drosje og bruk av
Ekstra:kort.
Nye og oppdaterte skjema og manualer
finner dere på www.atb.no/skoleskyss

Trafikksikkerhet

vedlagt kvitteringer/utregning på
kostnad. Husk at det er retningslinjene
som også styrer rettigheten her, og at
det er viktig at man kjenner til sine
rettigheter evt søknadsplikter.

forespurt om AtB innehar materiell
vedr trygg skoleskyss. Vedlegger her en
link til video laget av Trygg Trafikk.
https://www.youtube.com/watch?v=
OfAe7Zw370k&feature=player_embe
dded

og skolekort@atb.no og vi oppfordrer
dere til å benytte dette som
kommunikasjonskanal til AtB.

er skolen som sender dette elektronisk
utbetaling.

Ruteendringer
Det vil komme noen ruteendringer
foran skolestart i august 2015. AtB vil
søke å få sendt ut info til de skolene
som er berørte, evt så vil skolene finne

AtB informerer på generelt grunnlag at

rutene på www.atb.no. Ber om at

det er «Veiholder» som har ansvar med

skolene informerer sine elever slik at

tilrettelegging av holdeplasser etc.

de er orienterte om endringene foran

Dette vil si enten kommunen eller

skolestart.

fylkeskommunen/Statens vegvesen.

normalt samme dag, både cert@atb.no

Skjema skal bekreftes av skolen, og det
til cert@atb.no for godkjennelse og evt

I flere av årets skyssmøter ble det

Henvendelser på e-post besvares

AtB ønsker dere alle en
GOD SOMMER 

