
BUSKORT 
 

NYT NYT NYT 

 

Fra skoleåret 2022/2023 flytter Midttrafik skolekortene over på rejsekort. Rejsekortet holder i fem 

år, og det koster 50 kr. Dog skal der bestilles en ny periode for hvert skoleår. Hvis kortet mistes, 

lukkes eller eleven skifter adresse/skole, skal der dog udstedes nyt rejsekort. 

HUSK1: Der skal ikke foto på rejsekortet. Rejsekortet er personligt.  

Eleven/forældrene vil sammen med rejsekortet modtaget et info-brev med praktiske oplysninger. 

 

Samtykkeerklæring 

 

Desuden skal Midttrafik indhente samtykke fra forældrene til udstedelse af skolekort. Vi henviser til 

vedh. info, herunder det link forældrene skal bruge til elektronisk samtykke.  

HUSK2: Hvis der ikke gives samtykke, kan der ikke udstedes rejsekort. 

 

 

Ansøgning 

 

Alle, der ønsker at deltage i ordningen, skal udfylde et ansøgningsskema, der er udarbejdet af 

Kornmod Realskole. På ansøgningsskemaet skal man angive alle ønskede oplysninger korrekt og 

med den ønskede nøjagtighed. 

Der skal søges hvert år, selvom der tidligere er udstedt buskort. 

 

Rejsekort fra Midttrafik kan også anvendes til transport med tog mellem hjem og skole, dog IKKE 

til tog hvis grænsen krydses mellem Midttrafik og Nordjyllands Trafikselskab eller Sydtrafik; her 

skal køres med bus. Kortet gælder heller IKKE til rejser med tog mellem Midttrafiks områder Vest 

- ØST - Midt; her skal køres med bus. 

 

Ved ansøgningen er det meget vigtigt, at man skriver rutenavn eller zonenummer eller 

påstigningssted på ansøgningsblanketten, således at kortet kan udfærdiges til at gælde for den 

ønskede strækning/antal zoner. 

 

HUSK3: Skemaet skal afleveres på skolens kontor senest torsdag den 2. juni 2022, hvis kortet 

skal være klar til skolestart.   

Der skal ikke bruges foto. 

 
Vi gør opmærksom på, at cpr.nr. vil blive videregivet til Midttrafik i fb. med udstedelse af buskort. 

 

Hvis der bruges anden rejsehjemmel (privat rejsekort, billetter o.lign.) skal der ikke indsendes 

ansøgning om rejsekort. 

 

 

 

 

 



Praktiske forhold 

 

Første skoledag 

Den første skoledag mandag den 8. august 2022 kan elever køre gratis til skole. Det gamle skolekort 

fra 2021/2022 skal medbringes og fremvises for at kunne køre gratis. 

Elever der ikke har skolekort skal købe billet. Det nye rejsekort kan også aktiveres, hvis det er 

modtaget. 

 

Har man søskende på skolen, gælder rejsekortet for den ældste elev også for dennes søskende, der 

dog skal være under 12 år. Andre forudsætninger er at rejsen skal foretages på samme strækning 

(på- og afstigning) og at de skal køre sammen. 

Er man så uheldig at miste sit kort, skal man selv betale for transporten, indtil nyt erstatningskort 

kan blive fremstillet. Erstatningskort kan kun bestilles gennem skolens kontor, og der skal betales 

et mindre ekspeditionsgebyr (Midttrafik). Skolen lukker samtidigt det gamle kort.  

Hvis eleven skifter skole, skal den hidtidige skole lukke kortet. 

 

 

Rejsekortet udleveres fra mandag den 8. august 2022.   
Skolen sender besked via Forældreintra, hvis rejsekortet kan udleveres tidligere. 

 
Kortet udleveres KUN ved modtagelse af betaling for HELE kortets værdi. Vi modtager 

MobilePay (45181), bankoverførsel (konto 7171-1083595), men IKKE betalingskort. 

 

 

Tilskud 

 

Staten yder i ht. § 17 i Friskoleloven tilskud til befordringsudgifter for elever i private skoler i ht. en 

bevilling, der fastsættes på de årlige finanslove. 

Private grundskoler modtager et puljebeløb til fordeling mellem de tilskudsberettigede ansøgere. 

Kornmod Realskole fordeler tilskudspuljen forholdsmæssigt mellem forældrene og deres udgifter 

til transport.  

 

Hvis der anvendes anden rejsehjemmel, billetter o.lign. ydes tilskud efter samme fordeling som 

ovenfor. I dette tilfælde skal forældrene udarbejde en opgørelse i december over årets samlede 

forventede udgifter til transport, der danne grundlag for tilskudsberegningen. 

 

Vi forventer at kunne refundere ca. 15% af kortets fulde pris i januar 2023. 

 
Husk4: At skrive bankkontonr. på skemaet. Kontoen skal bruges til udbetaling af 

refusionsbeløbet i januar 2023. 

 

 
 

 

 

 



https://go-printer.scrive.com/link/586aa92a-fa11-434c-afeb-ff849846e96f

https://go-printer.scrive.com/link/586aa92a-fa11-434c-afeb-ff849846e96f



Elevens navn

Adresse

Postnr./by

Cpr.nr. Klasse i 2022/23:

Rutenavn/-nr. eller påstigningssted:

Bankoplysninger:

Bankkonto (reg.nr. og kontonr.)

til brug for udbetaling af tilskud (januar 2023):

BEMÆRK

Kortet udleveres kun ved motagelse af betaling for hele kortets pris. Vi modtager MobilePay (45181), 

bankoverførsel (konto 7171-1083595), men IKKE betalingskort.

Forældreunderskrift:

Dato: Underskrift:

Ansøgning om buskort (Midttrafik) 2022/2023

(gælder også som ansøgning om tilskud til befordringsudgifter)
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