
 

Presiseringer 

Samordning – Det forventes fra AtB/TRFK økt bruk av 
samkjøring av elever med ITS. Dette kan da medføre at elever 
må vente på skolen før og etter skoleslutt. Skolen er ansvarlig 
for evt tilsyn i denne tiden, om elevene har slikt behov. 
Trøndertaxi har ansvar for planlegging av turer og varsle 
skoler/elever om tidspunkt for gjennomføring av skyss 

Smittevern – Skyssen skal alltid følge gjeldende lover, 
retningslinjer for kollektivtrafikk samt evt andre veiledere for 
skoleskyss og smittevern. Dette kan som kjent endre seg på kort 
varsel. Nå er det «skulder ved skulder» som gjelder, og 
munnbind for de over 12 år. 

Dør til dør transport – I utgangspunktet hentes elevene på 
avtalte møtepunkt (eks nærmeste bussholdeplass). Hvis eleven 
av ulike årsaker ikke har anledning til å gå, eller på annet vis 
komme seg til et sånt møtepunkt, må det dokumenteres at 
dette ikke er en mulighet. For å bli hentet hjemme, må 
dokumentasjonen du har sendt oss vise at du oppfyller kravene 
for å få transport fra dør-til-dør. Transportørene har ansvar for 
planlegging av turer og varsle skoler/elever om tidspunkt for 
henting/levering. 

Varsling – Alle parter har ansvar å varsle alle hendelser/egen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ny kontrakt på ITS fra 1.august 2021 
AtB har sammen med alle kommuner i Trøndelag inngått kontrakter med skoleskyss i ITS f.o.m. 1.august 2021 – 31.juli 2023. (Med mulig 
forlengelse i inntil 2 år). Særskilt kontrakt er tildelt for hvert av kjøreområdene, Midtbyen, Østbyen, Lerkendal og Heimdal i Trondheim 
kommune, dog med samme transportør. (Se kart på side 2 for nærmere info om transportører og områder). 

Oppdraget omfatter skyss av elever i grunnskole og videregående skole som har rett til skoleskyss iht vedtak fra Trøndelag 
fylkeskommune (TRFK) samt fra elevenes bostedskommuner (KV). Skoleskyss bestilles gjennom CERT. Skolene kan også fritt gjøre 
direkte bestillinger som avviker fra CERT til transportøren, men vil da være kostnadsansvarlig for den bestilte turen. 

 Elever fordeles til kontrakter etter følgende prinsipper: 

• Folkeregistrert adresse (KH-adresse) 
• For Trondheim kommune => Transportør tildeles i hovedsak basert på elevens skolested registrert i CERT.  

Elever som har KH-adresse utenfor Trondheim kommune, men skolested Trondheim kommune => Transportør tildeles basert 
på elevens KH-adresse. 
 

(Avvik kan forekomme og info om hvilken kontrakt eleven er tildelt finnes i CERT – Skoleturadministrasjon). 

Krav til gjennomføring  
av transporten: 

• Bilen skal:  
o Rengjøres innv/utv daglig 
o Tømmes for søppel daglig 
o Hittegods 

• Tilstrekkelig kapasitet 
• Ivareta smittevern iht alltid gjeldende regler 
• Høy grad av samordning 
• Lavere grad av dør-dør-transport 
• Overholde anbefalinger om reise- og ventetid 
• Gode rutiner for varsling av kjørerute, hente- og 

leveringstider 
o Til elever/foreldre 
o Til skoler/opplæringssteder 

• Hente og levere elev innen fastsatte tider 
o Avvik ved:  

 senere enn 5 min etter avtalt 
leveringstid  

 10 min etter avtalt hentetid 
• Beregne tilstrekkelig kjøretid på oppdrag 
• Varsling ved avvik/forsinkelser/§9a 
• Godt kjennskap til skoler/adresser/kjøreområdet 
• Taushetserklæring 
• Uniformsplikt 
• Beherske norsk 
• Kunnskap om førstehjelp 
• Venter max 5 min etter avtalt hentetid 
• Ikke slippe av elever som krever tilsyn  
• Vente sammen med elever ved korrespondanser 
• Riktig bruk av taksameter  

Avvik 

Husk å melde inn avvik til AtB, både ITS og buss. 

 

https://www.atb.no/ITS-avvik/
https://www.atb.no/skoleskyss-med-buss-avvik/


 

 

 

 

 

 

 

 

Operatør: e-post: Tlf: 

Taxi Midt-Norge post@taximidtnorge.no 74 08 57 00 

Trøndertaxi skolekjoring@trondertaxi.no 07373 #3 

Christiania Taxi avtale@02365.no 22 57 80 08 

Elever: 02365 
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