
 

Til elever på Langeland i skoleåret  2019-20 

 

 

Ørstedskolen 

H.C. Ørstedvej 10 

5900 Rudkøbing 

Tlf. 63 51 64 44 

oerstedskolen@langelandkommune,dk 

 

9. maj 2019   •  Ref.: Karina Jørgensen  

Det er nu tiden at bestille buskort til næste skoleår. 

SMID IKKE DIT NUVÆRENDE BUSKORT UD- Du skal bruge det igen 
 
Lokalbusserne 591- 592 er gratis for alle og der udstedes ikke buskort. Elever som kan 
befordres med disse busser, kan ikke få gratis skolekort til regionalrute 912-13.  
 
Elever som er bosiddende i områder, der ikke dækkes af 591 og 592 kan efter 
ansøgning få udstedt et gratis skolekort fra hjem til skole, så de kan køre med rute 
912-13(860U+861U) alle skoledage kl. 06-18. 
 
Elever  som går I skole i Rudkøbing, men er bosiddende i området omkring Humble 
kører gratis med lokalbus 621-22-23, men skal køre med rute 912 eller 861U ved 
omstigning. Der skal ansøges om gratis skolekort mellem skole og hjem. 
 
Alle elever har mulighed for at købe et udvidet skolekort på 5 zoner (efter eget valg) 
indenfor Langeland(skal dække ruten hjemmefra og til skole), som giver gratis 
buskørsel døgnet rundt fra 1. august 2019 til 31. juli 2020, til en pris af kr. 475,- for hele 
året. Faktura udstedes til forældre til betaling 1. aug. 2019.  
 
Billede. Rejseskolekort har IKKE billede 
 
Der udstedes ikke buskort automatisk - alle elever der ønsker buskort, skal søge 
derom på ansøgningsskemaet næste side. Bemærk at eleven enten kan få skolekort 
eller købe er udvidet skolekort. Det er ikke muligt at have begge kort samtidig.  
 
Der er indsat en tekst ved underskriftfeltet, hvor forældre giver SAMTYKKE til at deres 
barn må oprettes i rejsekort-systemet. Derfor er det vigtigt at blanketten bliver 
underskrevet af en forældre/værge. 
 
Elever med eksisterende buskort vil få den nye periode lagt på buskortet et par dage 
efter bestilling. Derfor er det vigtigt at de kører med bussen et par gange i 30 dage efter 
bestilling, da opdatering sker ved check-in i bussen. 
 
Aflever din ansøgning SENEST den 1. juni 2019. 
 
 

Venlig hilsen 

 

Ørstedskolens sekretariat Helle og Karina 
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Ansøgningsskema for  (sæt kryds) 

 

Skolekort (gratis) 
eller 

Udvidet  
skolekort        (kr. 475,-) 

 

Ansøgning afleveres på/sendes til Ørstedskolens sekretariat  

senest 1. juni 2019, gerne pr. mail karj@langelandkommune.dk 

Evt. spørgsmål vedr. buskort kan rettes til Ørstedskolens  

sekretariat; Helle eller Karina tlf. 63 51 64 44 

 

Busplaner findes på www.fynbus.dk under køreplaner. 

 

Skole 2019-20  

Klasse 2019-20  

Barnets navn  

Barnets cpr.nr  

Adresse  

Navn på forælder som skal modtage 
regning for udvidet  skolekort ** 

 

Cpr.nr. på forælder som skal mod-
tage regning for udv. skolekort ** 

 

Forælders tlf.nr. ved spørgsmål.  

Zoner til skolekort *  

Zoner til udv. skolekort ** (5 stk.)  

Forældre underskrift 
Jeg giver med min underskrift mit samtykke til, at Rejsekort A/S og de tilsluttede trafikvirksomheder og disses datterselskaber og 
underleverandører behandler, herunder indsamler, registrerer, opbevarer og udveksler oplyste personlige oplysninger, herunder CPR-nr., i 
rejsekortsystemet med det formål at administrere mit barn som skolekortbruger. Liste over tilsluttede trafikvirksomheder og disses 
datterselskaber og underleverandører findes på rejsekort.dk. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke, jf. persondatalovens § 38. Jeg er 
opmærksom på, at såfremt jeg tilbagekalder mit samtykke, kan mit barn ikke opretholde sit skolekort.” 
 

 
 

Bemærkninger  

* Skolekort bestilles fra hjem til skole, med mindre særlige forhold gør sig gældende. 

** Udfyldes ved bestilling af udv. skolekort, skal dække kørsel skole-hjem. Se zonekort øverst til højre. 


