
 
 

Skyss 
 

Skoleveien 
Elevene som går på Oasen-skolene kommer fra ulike steder og kommuner, og de benytter ulike måter 
for å komme seg til skolen.  Noen elever går eller sykler, noen blir kjørt av foreldre i privatbiler, men 
de fleste tar offentlig transport. Foresatte har ansvar for at elevene kommer seg trygt til skolen.   

AKT 
Det er AKT (Agder kollektivtrafikk) som har ansvaret for å organisere og tilrettelegge en trygg 
skoleskyss på oppdrag fra elevenes kommuner. Foresatte kan  søke opp ulike reisealternativer/linjer i 
AKT`s reiseplanlegger for å sjekke avgangstider samt trasé og kart.   

Avstander og busskort 
Elever som bor lenger enn 4 km fra skolen (2 km for 1.trinn) har rett på gratis skoleskyss. Elevene får 
tildelt bussreisekort av skolen ved skolestart i august. Ungdomsskole-elevene får elektronisk 
busskort som skal tas vare på i hele perioden de er elever ved skolen. Kortet inneholder to reiser pr. 
skoledag og skal scannes i buss. Kortet er gyldig også ved overgang til lokal bussrute. Barneskolen får 
papirkort som må framvises til bussjåfør. Mistet eller ødelagt kort erstattes ved foresattes 
henvendelse til skolens kontor.  Klager på busstransport, sjåfør etc kan rettes til skoleskyss@akt.no.   
 
Farlig skolevei 
Dersom foresatte til de minste barna mener at skoleveien ikke er trygg eller hvis det ikke finnes et 
tilfredsstillende busstilbud, er det mulig å søke om tilrettelagt skyss via skolen til Kristiansand 
kommune.  Ytterligere reglement og opplysninger finnes  på AKT.no. 
 
Spørsmål om skoleveien kan sendes til skolens administrasjon eller til FAU-leder.  
 
Spesielt for Oasen skole Birkelid 
Ordinære bussruter benyttes i tilslutning til skolebussene fra Nodelandsheia og Tangvall.  
For privatbiler som transporterer elever til og fra skolen skal det benyttes en dropsone.  Det er 
korttidsparkering i midten av denne sonen. Birkenesvegen som går fra Birkenesbroa og inn til 
Birkelid, er smal, men oversiktlig. Bilistene oppfordres til å kjøre forsiktig på strekningen.  
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