Klik her for at komme til blanketten på sidste side

BUSKORT
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.
Skolekort fra Midttrafik kan også anvendes til transport med tog mellem hjem og skole.
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.
Som udgangspunkt anvender Midttrafik fotoet fra sidste år. Hvis nyt foto ønskes skal dette
fremskaffes (passtørrelse).
Skema og foto skal afleveres på skolens kontor senest mandag den 25. maj 2020.
Husk at skrive navn og cpr.nr. bag på billedet.

Praktiske forhold
Første skoledag
Den første skoledag mandag den 10. august 2020 kan elever køre gratis til skole. Det gamle
skolekort fra 2019/2020 skal medbringes og fremvises for at kunne køre gratis.
Elever der ikke har skolekort skal købe billet.
Har man søskende på skolen, gælder det første kort også for denne 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.
Man skal passe godt på de udleverede kort, idet disse er strengt personlige og repræsenterer en ret
stor kroneværdi.
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).

Buskortet udleveres fra mandag den 10. august 2020.
(Kontakt gerne skolens kontor ugen før, måske buskortet er klar fra Midttrafik).
Kortet udleveres KUN ved modtagelse af betaling for HELE kortets værdi. Vi modtager
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 (rejsekort, 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 2021.
Husk at skrive bankkontonr. på skemaet. Kontoen skal bruges til udbetaling af
refusionsbeløbet i januar 2021.

Ansøgning om buskort (Midttrafik) 2020/2021
(gælder også som ansøgning om tilskud til befordringsudgifter)

Elevens navn
Adresse
Postnr./by
Cpr.nr.

Klasse i 2020/21:

Der søges befordring med (sæt X ved det ønskede):
Rutenavn/-nr. eller påstigningssted:
Lokaltrafik (bybus)
Rutebil

Foto og bankoplysninger:
Husk foto i størrelse ca. 4 x 4 cm.
Bankkonto (reg.nr. og kontonr.)
til brug for udbetaling af tilskud (januar 2021):
BEMÆRK
Kortet udleveres kun ved modtagelse af betaling for hele kortets pris. Vi modtager dankort.
ELEVDATA
Vi gør opmærksom på, at ved aflevering af denne ansøgning, har I som forældre samtidigt
accepteret, at elevdata videregives til brug for behandling af befordringstilskuddet.

Forældreunderskrift:
Dato:
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