
Skoleskyss
Kom i gang med RuterBestilling-appen



1. Åpne appen og trykk på 
«Kom i gang».

2. Tast inn ditt telefonnr, 
og les og godta bruk av 
personvernsopplysninger 
før du trykker «Neste».

Slik bruker du RuterBestilling

Slik logger du inn



3. Du vil motta en kode på 
SMS. Tast inn denne og 
trykk «Neste».

4. Du er nå logget inn



Slik legger du til en Elevkode - alternativ 1

Slik bruker du RuterBestilling

Trykk på 
«Legg til elevkode»

Legg til elevkoden 
du har fått på 
SMS/vedtaksbrev

Trykk på «Legg til»



Slik legger du til en Elevkode - alternativ 2

Gå til innstillinger Legg til elevkoden 
du har fått på 
SMS/vedtaksbrevTrykk på 

«Legg til kode» Trykk på «Legg til»



Oversikt over dine turer

Slik bruker du RuterBestilling

Trykk på detaljer for mer 
informasjon om reisen.

Se dine turer, og når 
de skal gå.

Returreisen har eget 
reisekort.



Kontakt sjåføren ved 
behov.

Avbestill transporten hvis 
den ikke passer.



Skoleskyss er et tilbud for
• 1. klassinger som bor minst 2 km fra skolen
• 2.–10. klassinger som bor minst 4 km fra skolen
• videregående elever som bor minst 6 km fra skolen
• elever som har skolevei defi nert som spesielt farlig
• barn med særskilte behov

Våre sjåfører bringer barnet ditt trygt til og fra skolen 
eller nærmeste knutepunkt for kollektivtransport. 
Sikkerhet og trygghet står i sentrum når vi planlegger 
turene.

Vi vil at du skal være trygg på at:
• Hver tur blir en trygg, trivelig og sosial opplevelse 

for barnet ditt.
• Barnet ditt blir kjørt på en forsvarlig måte.
• Våre sjåfører har både ekspertise og erfaring med 

å kjøre barn med særskilte behov.

Kundesenter
Vi hjelper deg med å komme i gang, og 
med å sette inn dine favorittadresser.

Telefon 24 20 20 33
Man - fre 07-17 (17.30 for etterlysning)

Last ned RuterBestilling-appen

Søk på: RuterBestilling


