
 

Informasjon til nye elever i grunnskolene i  

Overhalla kommune om skoleskyss og SFO-tilbud 

 

Skoleskyss 

Skoleskyss er regulert i Opplæringslovens § 7-1 og § 13-4. 

Retten til skoleskyss er knyttet til start og slutt på skoledagen. Det tas her utgangspunkt i 

første time på skolen og skolens siste time. 

Elever i første klasse som har mer enn to kilometer med skolevei har rett til fri skoleskyss. For 

alle andre klasser skal skoleveien være på over fire kilometer for å ha rett til fri skyss.  

 

NB! Hvis elever regelmessig har delt bosted med behov for skoleskyss, må Trøndelag 

Fylkeskommune sitt bekreftelsesskjema benyttes og leveres på skolen eller til Overhalla 

kommune innen 20. mars i forbindelse med nytt skoleår, eller så fort som 

mulig etter at dette er aktuelt.  

 

Overhalla kommune har i tillegg innvilget fri skyss på enkelte strekninger p g a 

trafikksikkerhet i tillegg til kilometerreglene som er 2 km for 1. trinn og 4 kilometer fra 2. – 

10. trinn.. Dette gjelder følgende strekninger: 

Område Skole Strekning Kommunal skyss 

1 Hunn skole FV-17 i retning Overhalla etter 

opphør gang- og sykkelvei 
Skyss 1. – 7. trinn  

2 Hunn skole FV-17 retning Overhalla og Fv 

7054 Skilliås/Hammer etter 

opphør gang- og sykkelvei 

Skyss 1. – 7. trinn  

3 Hunn skole FV 7050 mot Namsos fra kryss til 

skistadion 
Skyss 1. – 4. trinn 

4 Hunn skole FV- 434 - Melen Skyss 1. – 4. trinn 

5 OBUS FV-17 retning Namsos 1. Skyss 1. trinn i sentrum 

Overhalla fra motsatt side av 

fortau. 

2. Midlertidig skyss 1. - 4. trinn 

for kryssing Circle K og 

samme side fram til kryss til 

Barlia. Gjelder til overganger 

FV 17 er forbedret. 

3. Skyss 2. – 10. trinn som må 

passere bru over Reina og 

videre mot Namsos) 

6 OBUS Kommunal vei fra kryss FV 17 i 

retning Klabbdal 
Midlertidig skyss 1. – 7. trinn 

midlertidig inntil gang- og 

sykkelvei er ferdig til Barlia 

Gang- og sykkelveien er ferdig og midlertidig skyss opphører fra våren 2020. Elever 1. trinn 

som har mer enn 2 km skolevei får fortsatt skyss på strekningen. 

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-008.html#7-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-015.html#13-4
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/710f734ad902408d81a7aa6ad317a84b/egenerklaringsskjema-ved-delt-bosted.pdf
https://www.trondelagfylke.no/contentassets/710f734ad902408d81a7aa6ad317a84b/egenerklaringsskjema-ved-delt-bosted.pdf


 

7 OBUS FV 760 mot Namsos og mot 

Grong – passering Ranem bru 
Skyss 1. – 10. trinn  

p g a dårlig sikkerhet over 

Ranem bru 

8 OBUS KV 27 Svalivegen etter opphør 

fortau/gang- og sykkelvei 
Skyss 1. – 7. trinn 

9 OBUS KV 27 → Liss Amdal etter opphør 

fortau/gang- og sykkelvei. 
Skyss 1. – 7. trinn  

10 OBUS KV 31 →Solum etter opphør 

fortau/gang- og sykkelvei. 
Skyss 1. – 7. trinn 

11 OBUS Fv 17 – Gang- og sykkelvei 

Skogmo fram til kryss Skjørland. 
Ingen rett til skyss fra  

2. trinn. 

12 OBUS FV 7058 Liss Skogmo Skyss 1. – 4. trinn midlertidig 

fram til overgang ved Skogmo 

Gjestgiveri er forbedret. 

1. trinn har skyss permanent p 

g a lengde. 
13 OBUS FV 760 mot Grong fra start FV 

760 kryss Bjøra 
Skyss 1. – 10. trinn 

14 Overhalla 

Montessoriskole 

Fv 1740 – Sørsivegen i retning 

Namsos 
Skyss 1. – 7. trinn 

15 Overhalla 

Montessoriskole 

Fv 1740 – Sørsivegen i retning 

Grong 
Skyss 1. – 7. trinn 

 

Hvis særskilte forhold tilsier det, kan det søkes om utvidet rett til skyss. Slike søknader sendes 

til fagsjef for oppvekst. 

Der elever må vente på skoleskyss organiserer skolene tilsyn i denne perioden.  

Foresatte kan finne ut om elever har rett til skyss basert på 2 og 4-kilometergrensene ved å 

bruke dette kartverktøyet 

Fra 2019 er AtB i Trondheim som har det praktiske ansvaret for skoleskyssen i Trøndelag. 

Du finner mer praktisk informasjon om skoleskyss her på AtB sine nettsider. 

 

Skolefritidsordning 

Skolefritidsordning er regulert i Opplæringsloven § 13-7. 

Skolefritidsordningen er for elever på første til fjerde trinn. Ved å benytte 

skolefritidsordningen om morgenen mister man retten til fri skyss til skolen. Ved bruk av 

skolefritidsordningen etter undervisningen kan dette kombineres med skoleskyss hjem hvis 

dette er mulig. 

Overhalla kommune tilbyr tre ulike plasstørrelser på skolefritidsordningen: 

• Inntil 10 timer 

• 11-19 timer 

• 20 timer og mer  

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/samferdsel/Skoleskyss/mal-avstand/
https://www.atb.no/skoleskyss-grunnskole/
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-015.html#13-7


 

NB! SFO-ordningene bemannes i forhold til de tidspunktene elevene er påmeldt. Avvik fra 

disse tidspunktene fører til dårligere tilbud for elevene og må unngås. 

Venting på tilbud i kulturskolen 

Tilbud om kultur- og musikkskole er regulert i Opplæringsloven § 13-6. 

Elever i første til fjerde klasse som benytter skolens lokaler til å vente på tilbud i kulturskolen 

etter endt skoledag eller leksehjelp, må benytte tilbud i skolefritidsordningen. Skolene har 

ikke mulighet til å ha tilsyn med elever som ikke er tilknyttet et organisert tilbud av hensyn til 

elevenes sikkerhet. 

 

Sist oppdatert 23. mars 2020 

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-015.html#13-6

