
Reisebevis for elever med rett til fri skoleskyss 
Alle elever med rett til fri skoleskyss skal få tildelt reisebevis gjennom AtB.  

Elever i grunnskolen bruker elektroniske reisebevis (t:kort skole) og elever i vgs benytter digitale reisebevis (Pocket ID). 

Reisebeviset utstedes på bakgrunn av godkjent rett til fri skoleskyss, mellom bostedet ditt og din skole. Alle reiser utenom 
skolereisen skal betales privat, og du må alltid ta med og registrere reisebeviset ved/før ombordstigning. Dette gjør du enten ved 
å scanne kortet på holdeplassen, i bussen eller ved å aktivere den aktuelle billetten i Pocket ID. 

Se nærmere info om skoleskyss på våre nettsider ���� 

t:kort skole 

Elektronisk reisekort som knyttes opp mot elevens 
reiserettighet for fri skoleskyss.  

Du må alltid registrere kortet ditt ved hver eneste reise, 
dog ikke ved bussbytte samt ha det med om bord når du 
reiser.  

Det er et foreldreansvar å gi god opplæring i bruk av 
reisebevis. 

Kortet følger eleven gjennom hele skoleløpet. Hvis kortet 
blir ødelagt, mistet eller slutter å fungere, må dere gi 
beskjed til skolen. Erstatningsgebyr vil kunne utstedes ved 
bestilling av nytt kort. 

Billettkontroll

Billettkontroll gjennomføres på alle linjer i Trøndelag og 
kan foregå både ved skolen og underveis på reisen. Det er 
derfor viktig å registrere og ha med seg reisebevis på hver 
tur. Ved manglende billett på morgenen, kontakter eleven 
skoleadministrasjonen for å få gyldig billett til hjemreisen.

Billettkontroll i grunnskolen gjennomføres i sivil, men med 
tydelig ID av billettkontrollørene. Elevene viser sin billett, 
skolekort eller reservekort, og kontrolløren sjekker at den 
er gyldig. Dersom en elev mangler gyldig billett, vil 
kontrollør be om personalia slik at de kan sjekke i 
baksystemet om eleven har rett til fri skoleskyss. AtB har 
dialog med skole/kommune i forkant av gjennomføring av 
billettkontroll.

Det er kun elever fra 15 år og oppover som får gebyr ved 
manglende eller ugyldig billett. For reisende under 15 år 
er det foreldrenes ansvar at elevene har gyldig billett. 
Dersom en elev med rett til fri skoleskyss reiser på vei 
hjem fra skolen uten gyldig reisebevis, medfører dette et 
administrasjonsgebyr på kr 150.

Se våre transportvedtekter for nærmere info. 

Pocket ID 

Elever i vgs skal bruke digitalt reisebevis for skoleskyss. 
Dette er samme appen som også benyttes som elevbevis 
på skolen. Appen blir oppdatert med reisebevis når 
skyssrettigheten din er godkjent av Trøndelag 
fylkeskommune og skyss bestilt av AtB. 

Du må aktivere billetten hver gang du reiser, men ikke hvis 
du må bytte transportmiddel. Dersom billetten ikke er 
aktivert, vil du få tilleggsavgift ved en eventuell 
billettkontroll. 

Feil på reisebevis 

Dersom du opplever feil på reisebeviset, henvend deg til 
skolen. 

https://www.atb.no/skoleskyss/
https://www.atb.no/transportvedtekter/



