Gratis kørsel for børn med de lokale busruter
Fra august 2022 bliver det gratis at køre med de lokale busruter i Assens Kommune for alle under 16 år. Der
skal derfor ikke længere fremvises skolekort i lokalruterne, når man er barn.
Det betyder, at du IKKE skal bestille skolekort til dit barn ved skolesekretæren, hvis dit barn bruger én af
ruterne nævnt nedenunder:

Du kan se hvilke lokalruter, der kører i nærheden af jer, ved at lave en søgning på www.rejseplanen.dk,
hvor du indtaster hjemmeadressen og skolens adresse. Så får du et overblik over, hvilke ruter dit barn skal
med for at komme til og fra skole. Husk at lave en søgning både morgen og eftermiddag.
Hvis dit barn vælger at benytte en regionalrute, selvom der er mulighed for transport med en lokalrute, skal
I huske selv at bestille og betale et pendlerkort til regionalruten. Kontrolleres man uden rejsehjemmel i en
regionalrute, medfører det en bøde.
Hvis dit barn er fyldt 16 år – og skal bruge en lokalrute
Hvis dit barn er 16 år eller når hun/han fylder 16 år, SKAL der bestilles et skolekort ved skolesekretæren,
selvom dit barn benytter en lokalrute.

Hvis dit barn skal med en regionalrute for at komme i skole
Hvis dit barn skal med en regionalrute for at komme i skole, og ikke har mulighed for at køre med en
lokalrute, er der to muligheder.
1. Hvis dit barn går på sin distriktsskole og er transportberettiget, kan I bestille et skolekort til
regionalruten hos skolesekretæren.
2. Hvis dit barn går på en skole uden for eget skoledistrikt, og ikke kan benytte en af lokalruterne skal I selv bestille og betale for transporten til skolen med en regionalrute. FynBus anbefaler, at du
bestiller et pendler rejsekort til dit barn såfremt det skal med regionalrute.
Oversigt over regionalruter:

Assens Kommune giver ikke tilskud til de regionale ruter.

Hvis dit barn skal have et pendler rejsekort
Du bestiller et pendler rejsekort til dit barn på www.rejsekort.dk. Er dit barn under 15 år, skal du oprettes
som værge for dit barn.
Et pendlerkort gælder i en fastlagt periode og kan kun bruges i de zoner, det er bestilt til.
På et pendlerkort på mindst 30 dage og på 2 zoner koster det for et barn 192 kr. for 30 dage. Det vil sige
6,40 kr. om dagen – uanset hvor mange gange du kører om dagen.

Du kan se priserne for et pendler rejsekort på FynBus’ hjemmeside: Prisoversigt - Fynbus.dk
Du kan selv vælge hvor lang perioderne på et rejsekort pendler skal være, bare perioden er mindst 30 dage
og maksimalt 180 dage. Du kan bestille perioderne så de går fra ferie til ferie. Fornyelsen kan ske
automatisk eller ved at du selv fornyer perioden til dit barn via selvbetjeningen på rejsekort.dk.

Ring til FynBus
Har du spørgsmål til bestilling af pendler rejsekort, er du velkommen til at kontakte Rejsekort Kundecenter
på 7011 3333 eller FynBus Kundeservice på 6311 2200, tast 2.

