
 
 
 
Til forældre til børn på Skolen ved Stadion 

skoleåret 2014-2015 

Haderslev Kommune 
Skolen ved Stadion 
Louisevej 8 
6100 Haderslev 
 
Tlf.  74343900 
svs@haderslev.dk 
 

 19. februar 2014 

 
 
 
 
 
 
 
Kære forældre. 
 
Byrådet vedtog sidste år, at alle skoleelever, der bor i Haderslev Kommune, tilbydes gratis buskort, 
der gælder til kørsel indenfor kommunegrænsen. Ordningen fortsætter næste skoleår. 
 
Der findes to muligheder for transport – man kan benytte sig af den eller de transportformer der 
passer bedst. Selv om man benytter mulighed 1, kan man også godt benytte mulighed 2 – se 
nedenfor: 
 
 
 

1) Kørsel som sædvanlig med Rutebilselskabet Haderslev A/S: 

 
Alle Skolen ved Stadions elever tilbydes kørsel med Rutebilselskabet Haderslev, og de fleste 
benytter sig af ordningen. Eleverne bliver hentet og bragt mellem hjem og skole af 
Rutebilselskabet (herunder også taxa). Der ændres ikke på aftalen. Ordningen gælder på skole- 
og SFO dage, til og fra skole/SFO. 
 
 
 

2) Buskort til Sydtrafik – den nye tilvalgsmulighed: 

 

Byrådet i Haderslev har på sit møde den 29. januar 2013 besluttet, at alle folkeskoleelever, privat- 
og friskoleelever i 0.-10. klasse med folkeregisteradresse og skolegang i Haderslev Kommune, skal 
have tilbudt gratis buskort. 
 
Buskortet kan benyttes på Sydtrafiks busruter i hele Haderslev Kommune.  
 
Elever der har bopæl udenfor kommunen kan ikke få gratis buskort i Haderslev Kommune. 
 
Ordningen gælder for skoleåret 2014-2015 (d. 1. juli 2014 – 30. juni 2015) til og fra skole/SFO, i 
fritiden og i ferier. 
 
Med et buskort, vil nogle elever kunne transportere sig selv til og fra skole, og derved opnå en 
større grad af frihed og selvstændighed. Hvis alle i en klasse har buskort, kan man tage på 
klasseture med Sydtrafik, og man kan i sin fritid besøge venner/familie der bor et andet sted i 
kommunen. 
 
Hvis man ønsker buskort, skal man senest d. 1. april 2014 udfylde og aflevere nedenstående 
ansøgning om buskort sammen med et vellignende foto af nyere dato (str. 3,5 x 4,5 cm). Bag på 
billedet noteres elevens fulde navn. 
 
Hvis man har stamkort i forvejen, skal man ikke vedlægge foto. 



 
 
 
Hvis man vælger at køre med Sydtrafik, skal man stå af og på ved de busstoppesteder, der findes 
rundt om i kommunen. Dem kan man finde på Sydtrafiks hjemmeside: 
http://www.sydtrafik.dk/Default.aspx?ID=2919 
 
 
Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål til dette brev. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Tine C. Poulsen  /   Linda Hjortlund  
Skoleleder              sekretær 
 
---------------- klip  ---------------------  klip  ------------------- klip  ---------------- klip ------------- 
 
 

Ansøgning om buskort til Sydtrafik skoleåret 2014/2015 

Ansøgningsfrist 1. april 2014 
 
  

Cpr.nummer  

Elevens navn  

Adresse  

Postnr. + by  

Forældreunderskrift  

 

       Sæt ét X 
 Eleven har i forvejen stamkort, og behøver kun fornyelse af 

værdikortet (foto vedlægges ikke) 

 Eleven har ikke før haft skolekort  
HUSK: Foto (3,5 x 4,5 cm) med navn skal vedlægges! 

 

 

Ansøgningen afleveres/sendes til: 
Skolen ved Stadion, att.: Linda Hjortlund, Louisevej 8, 6100 Haderslev 

senest 1. april 2014 
 


