SKOLESKYSS – BARNETS SYNSPUNKTER

Barnets rett til å uttale seg

Artikkel 12 i Barnekonvensjonen gir barn rett til å uttale seg om alle forhold som berører dem.
Barnet har ingen plikt til å uttale seg, men skal gis muligheten.
Barnets uttalelser bes lagt ved sammen med en eventuell klage på skoleskyss, slik det står i vedtaket fra
fylkeskommunen. Dersom barnet heller ønsker å snakke med fylkeskommunens representanter, ber vi
om rask tilbakemelding på dette, slik at vi kan tilrettelegge for en slik samtale.

Informasjon til eleven

Fylkeskommunen jobber med det som kalles skoleskyss, det betyr hvordan du og andre elever reiser til
og fra skolen.
Vi vil gjerne høre hva du tenker om skoleveien din og reisen til og fra skolen. Du kan velge om du vil svare
på spørsmålene. Du må ikke svare hvis du ikke har lyst.
Det finnes ingen riktige eller feil svar på spørsmålene. Fylkeskommunen ønsker bare å høre hva du
tenker om skoleveien og skolereisen din.

Utfylling av skjemaet
Fylkeskommunen ber om at elevens synspunkter gjengis med elevens egne ord så langt dette er mulig.
Eleven må gjerne fylle ut skjemaet selv, hvis mulig.
Eleven må gjerne komme med andre synspunkter om skoleveien eller skoleskyssen enn det som
etterspørres i skjemaet. Dette kan i så fall noteres på eget ark som vedlegges skjemaet.

Innsendelse av skjema

Skjemaet kan returneres på epost til skoleskyss@vtfk.no eller pr post til Vestfold og Telemark
fylkeskommune, postboks 2844, 3702 Skien. Husk dato og underskrift.

Merk: hvis det er oppgitt sensitive opplysninger i skjemaet (helseopplysninger), må skjemaet returneres
pr post.
Med vennlig hilsen
Team skoleskyss, TT-kort og løyver
skoleskyss@vtfk.no

OPPLYSNINGER OM ELEVEN
Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnummer- og sted:

Fødselsdato (6 siffer):

Skole:

SPØRSMÅL TIL ELEVEN
1. Har du prøvd å reise til/fra skolen med buss? Hvor ofte/hvor mange ganger?

2.

Hva syns du om å ta bussen til og fra skolen? Hvis du aldri har reist med bussen, svarer du det.

3.

Hvordan syns du det er å gå mellom hjemmet og bussen? Hvis du aldri har gått denne veien,
svarer du det.

4.

Går du alene til og fra bussen, eller sammen med andre?
Andre kan for eksempel være foreldre, andre elever, og lignende.

5.

Hvordan ønsker du helst å reise til og fra skolen? Beskriv hvorfor
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6.

Har du lyst til å si noe mer om skoleveien eller skolereisen din som vi ikke har spurt om?

UTFYLLING AV SKJEMAET
Dato for utfylling:
Hvem har fylt ut skjemaet?
Eleven
☐
Annen person ☐

Hvilken relasjon har denne personen til eleven? _________________________________

UNDERSKRIFTER

___________________________________
Elevens underskrift

_________________________________
Annen underskrift

3

