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SYGDOM

GIV BESKED

Husk at du altid skal kontakte sko-
len eller institutionen, hvis du har 
ændringer til kørslen, eller skal af-
lyse dit barns kørsel.

Hvis dit barn er akut sygt og ikke skal 
i skole/institution.

Du skal ringe til din vognmand og aflyse kørs-
len.
 
HB-Care
70 70 50 51 (tast 4)
Træffes kl. 6.00 – 16.00
 
Terndrup Taxa
Tlf.: 96 86 40 22
Træffes kl. 6.00 – 16.00

Du skal kontakte skolen/institutionen og give 
dem besked om aflysningen.

Ring til vognmanden

Ring til skolen/institutionen

SPECIALKØRSEL 
I VIBORG KOMMUNE

Guide om kørsel af børn i specialtilbud

www.viborg.dk 



Baggrund

Vi vil gerne sikre, at dit barn kommer sikkert 
til og fra skole/institution.

For at det kan lykkes, er det vigtigt, at vogn-
manden og den chauffør, der skal køre med 
dit barn, har alle informationer, som har be-
tydning for dit barn.

Derfor er det vigtigt, at du giver skolen/in-
stitutionen de informationer, der er væ-
sentlige for, at dit barn trives med kørslen.

Derefter er det skolens/institutionens op-
gave, at bestille kørsel til dit barn.

 

Dine kontaktoplysninger

1. Det er dit ansvar, at skolen/institutio-
nen har de rigtige telefonnumre til dig 
og evt. til aflastningsfamilien eller af-
lastningsinstitutionen.

2. Det er vigtigt, at du fortæller skolen/in-
stitutionen, hvis du får nyt telefonnum-
mer eller hvis du flytter. 

 

Regler for bestilling af kørsel

1.  Du kan kun bestille kørsel til folkeregi-
steradressen.

2.  Du skal bestille kørsel gennem skolen/
institutionen.

3.  Du kan ikke bestille kørsel via chauffø-
ren.

4.  Hvis du har behov for kørsel til aflast-
ning eller kørsel til SFO i skoleferier, 
skal du søge om bevilling hos din so-
cialrådgiver.

5.  Det er dit ansvar, at skolen/institutio-
nen har de rigtige informationer om, 
hvornår dit barn skal køres hjem eller 
køres i aflastning.

6.  Det er dit ansvar at sørge for, at skolen/
institutionen har de informationer, der 
er vigtige for dit barns trivsel. F.eks. om 
dit barn har medicin i tasken, eller om 
dit barn sidder i kørestol osv.

7.  Det er dit ansvar at sørge for, at der er 
en autostol, hvis dit barn har brug for 
det.

8.  Hvis du har spørgsmål til kørsel, skal du 
kontakte skolen/institutionen.

 

Regler for aflysning af kørsel

1.  Aflysninger skal altid meddeles til sko-
len/institutionen.

2.  Hvis dit barn f. eks. er syg og ikke skal i 
skole/institution, så ringer du afbud til 
vognmanden samme morgen og kon-
takter herefter skolen/institutionen.

3.  Hvis dit barn skal have fri fra skole/in-
stitution (f.eks. tandlæge, ferie), skal 
du snarest muligt give besked til sko-
len/institutionen.

 

Regler for ændring af kørsel

1.  Frist for ændringer til den kommende 
uge er tirsdag.

2.  Ændringer kan kun ske ved henvendel-
se til skolen/institutionen.

3.  Ændringer kan ikke aftales med chauf-
føren.

 


	Skrivefelt: Ring til STU Viborg tlf. nr. 87 87 74 00 eller send en mail til

stu-befordring@viborg.dk,

hvis du har ændringer til kørslen. 


