Information om skolkort för dagliga resor till elever folkbokförda i Mölndal som går i
gymnasieskola/gymnasiesärskola
Läsåret 2017/2018
Du som ska börja/går i gymnasieskola eller gymnasiesärskola och är folkbokförd i
Mölndal får ett skolkort som gäller mellan skolan och hemmet (folkbokföringsadressen).
Vilket skolkort du får beror på var du är folkbokförd och var du går i gymnasieskola/
gymnasiesärskola.
Observera! Du som elev på gymnasieskola har rätt att få skolkort till och med vårterminen det
år du fyller 20 år. Går du däremot på en gymnasiesärskola har du rätt till skolkort till och
med vårterminen det år du fyller 21 år.
Skolkortets giltighet

Skolkort kl. 04-19
Helgfri måndag-fredag
Helgfri måndag-fredag under
Skolkort för läsåret
lov 2016/2017: 10 augusti -15 september 2017
Skolkort för läsåret 2017/2018: 21 augusti – 22 december 2017
8 januari-15 juni 2018

Skolkorten gäller på Västtrafiks bussar, spårvagnar, båtar och tåg. Gäller inte flygbussar och X2000
tåg.
Samtliga skolkort gäller även i början av nästkommande läsår, helgfri måndag-fredag mellan 10
augusti – 15 september. Spara därför läsårskortet till nästkommande hösttermin!
Förlorat/stulet/förstört skolkort
Du är ansvarig för det skolkort du erhåller. Det går att spärra stulna och borttappade skolkort så
snart du anmält detta. Anmälan görs till skolexpeditionen på din skola. En faktura på 200 kr skickas
hem till eleven vid ersättning av förlorat/stulet/förstört skolkort. Om du förlorar ditt skolkort måste du
som gymnasieelev/gymnasiesärelev själv betala alla resor tills du anmält kortet som förlorat till
skoladministratör på skolan.
Defekt skolkort
Fungerar inte ditt skolkort och föraren på buss/spårvagn eller tåg tar ditt skolkort ska du kontakta
skolan för att få ett nytt skolkort. För att kunna få ett nytt skolkort ska du kunna visa upp kvittot du fått
av föraren pga. ogiltigt skolkort.
Glömt skolkortet hemma
Gymnasieelev/gymnasiesärelev måste alltid betala sin resa själv om han/hon glömt skolkortet
hemma.
Besöksadress
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17

Postadress
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Telefon
031-315 10 00 (vx)
031-315 30 26 (direkt)

E-post/webb
utbildning@molndal.se
www.molndal.se

Missbruk av skolkortet
Skolkortet är en värdehandling och är personligt. Det är därför viktigt att du skriver ditt namn
på skolkortet. Om du reser utan skolkort, använder skolkortet där det inte är giltigt eller lånar
ut ditt skolkort under skoltid (före, efter och under skoltid) är det ditt ansvar. Råkar du som elev
ut för biljettkontrollant och får böter får du personligen betala för detta.
Avbrutna studier/flyttning
Om du avbryter dina studier eller flyttar till annan kommun under pågående läsår är du som elev
skyldig att omedelbart återlämna skolkortet till skoladministratör på din skola.
Växelvis boende
Elever som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till ett skolkort som gäller mellan skolan
och hemmet (folkbokföringsadressen).
Vid växelvis boende i olika kommuner utgår endast skolkort från den kommunen eleven är
folkbokförd i.
Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg kan beviljas för elever som på grund av lång resväg måste vara
inackorderade på skolorten.
Mer information samt ansökan om inackorderingstillägg finns på Mölndals hemsida
www.molndal.se eller kontakta handläggare på telefon 031-315 30 26 eller e-post
ingwor.waldenstedt@molndal.se .

Observera! Har du blivit beviljad inackorderingstillägg och även fått ett skolkort ska du
kontakta skolexpeditionen på din skola. Du har inte rätt att få ett skolkort om du blivit beviljad
inackorderingstillägg.

Ytterligare upplysningar om skolkort för dagliga resor kan du få av följande personer:
Christoffer Källberg
Elsa Jögi Tornander
Ingwor Waldenstedt

Krokslättsgymnasiet
Frejagymnasiet
Utbildningsförvaltningen

031-315 31 03
031-315 30 94
031-315 30 26
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Besöksadress
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17

Postadress
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Telefon
031-315 10 00 (vx)
031-315 30 26 (direkt)

E-post/webb
utbildning@molndal.se
www.molndal.se

