NOTAT
Notat om befordring af syge og invaliderede elever
Det fremgår af folkeskolelovens § 26, stk. 2, at Kommunalbestyrelsen skal
sørge for transport til og fra skole af syge og invaliderede elever.
Befordring i forbindelse med det frie skolevalg
Hvis en elev på baggrund af det frie skolevalg er optaget på anden skole
end distriktsskolen, gælder bestemmelsen i § 26, stk. 2 dog ikke. Her er
Kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at sørge for transport fra elevens
bopælsadresse til den skole, der er elevens distriktsskole. Udgiften til
transporten fra distriktsskolen og til elevens nuværende skole afholdes i
stedet af forældrene.
Kommunalbestyrelsen afholder således hele udgiften til befordring, men
kun når den syge eller invaliderede elev benytter distriktsskolen eller det
undervisningstilbud, som Kommunalbestyrelsen har visiteret eleven til.
Lovens ikrafttrædelse
Det fremgår af noterne til § 26, stk. 7, at loven kun har virkning for de
elever, der benytter det frie skolevalg både ved skolestart og skoleskift
efter lovens ikrafttræden den 4. juni 2012. Kommunalbestyrelsen har
således en forpligtelse til at sørge for transport til syge og handicappede
elever, der har benyttet sig af det frie skolevalg før lovens ikrafttræden.
Har en elev benyttet sig af det frie skolevalg efter den 4. juni 2012,
afholdes udgifterne til befordring i stedet af forældrene — som beskrevet
ovenfor.
Implementering af lovændringen
Lovændringen implementeres i Hvidovre Kommune den 26. februar 2015.
I Hvidovre Kommune følges loven helt bogstaveligt, så derfor skal den
enkelte skole tjekke, hvornår eleven har benyttet sig af frit skolevalg, og
derved kun give befordring til distriktsskolen. For de elever der har
modtaget kørsel uberettiget er der ingen tilbagebetalingspligt.
For de elever der lige nu modtager uberettiget kørsel, skal kørslen indstilles
og forældrene skal betale deres del. Der skal dog gives et varsel på et par
uger efter en dialog med forældrene, så forældrene kan nå at arrangere
transport og i øvrigt indstille familiens hverdag på ændringen.
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