Brakar dekker bare rimeligste reisevei eller reisemåte.
Brakar refunderer kun dokumenterte reiseutgifter.
Les infoskriv om reiseutgifter til utplassering
Søknad om skyssrefusjon ved
UTPLASSERING
For elever ved videregående skoler
Konfidensielt – Unntatt off. § 13
Alle felt må fylles ut, bruk BLOKKSKRIFT
Elevens fornavn:
Elevens etternavn:

Fødselsdato

Telefonnr/mobiltlf:

Adresse/gatenavn:

Postnr:

Poststed:

Skole:

Utplassert ved bedrift:

Bedriftens adresse:

Postnr:

 mellomhjem og utplasseringssted
 mellom hjem og bussholdeplass

Avstand målt kortest vei (en vei-ikke tur+retur)
………………km
Konto for utbetaling:

Fra dato- til dato:

Antall dager:

Poststed:

Det søkes om refusjon med følgende transportmiddel:
 Buss, kvittering følger vedlagt
 Tog, kvittering følger vedlagt

 Privatskyss
Kun hvis ikke kollektivtransport
er mulig på strekningen.

Fylles ut ved privatskyss
Transportørens navn

Transportørens etternavn

Adresse

Postnr.

Personnr.

Skattekommune

Antall km pr dag

Antall dager

Søker om refusjon
følgende dager
MANDAG

TIRSDAG

Tlf./Mobil

Poststed

ONSDAG

Km total

TORSDAG

FREDAG

Praksisstart kl:
Praksisslutt kl:
Andre opplysninger:
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
……………………..
…………………………………
Sted:
Dato
Elevens/foresattes underskrift
Skolens attestasjon. Det bekreftes at overnevnte praksis/utplassering er riktig.
……………………………
……………………..
…………………………………
Sted:
Dato
Skolens stempel/underskrift
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Bragernes torg 1, 3001 Drammen.
Telefon + 47 32 82 66 66 Org.nr. 995 082 454, telefaks 32 82 86 90 – bank: 5103 13 76294
www.brakar.no

Reiseutgifter til utplasseringsted
Som hovedregel skal skyss til utplasseringssteder skje etter de samme regler som gjelder for skyss til
skolen. Innføring av ungdomskort som skoleskyss, medfører at ungdomskortet primært skal brukes
også ved reise til praksis.


Elever som reiser på ungdomskort til skolen
Ungdomskortet er gyldig på alle busser(unntatt ekspressbusser) samt lokaltog innen Buskerud
og er dessuten gyldig alle dager. Ungdomskortet benyttes derfor også til reiser mellom bopel
og utplasseringssteder.



Elever som ikke har ungdomskort for å reise til skolen
Elever som ikke har hatt behov for ungdomskort for å reise til skolen, må skaffe seg slikt kort
dersom antall reiser vil overstige verdien av ungdomskort. Elever som unnlater å skaffe seg
ungdomskort, vil ikke få refundert sine utgifter til bussreiser oversigende verdien for
ungdomskort.



Utplassering utenfor fylke
Når eleven må reise til utplasseringssted utenfor fylket, skal utgiftene refunderes etter billigste
reisemåte.



Privat skyss
Ved mangelfull eller ingen bussforbindelse til utplasseringsstedet, kan det gis tilskudd til privat
skyss etter de samme regler som gjelder for reise til/fra skolen. Eleven må i søknaden
redegjøre for/dokumentere at det ikke eksisterer bussforbindelse. Elever med praksis i turnus,
må undersøke hvilke skift de har bussforbindelse til og når de eventuelt blir avhengig av å
bruke privatskyss. Tilskudd gis etter takst for km fastsatt av UDIR.
Vi gjør oppmerksom på at vi kun dekker rimeligste reisevei/måte.



Avstander
6 km minstegrense gjelder ikke for ungdomskort. Ved refusjon for bruk av privat skyssmiddel
gjelder fortsatt 6 km minstegrense. Dersom utplasseringsstedet er valgt av skolen i annen
region eller utenfor fylket, dekkes reiseutgifter etter de retningslinjene som er nevnt ovenfor,
også når avstanden er over 39 km. elever som etter eget ønske velger utplassering lenger
bort enn det skolen kan skaffe, må selv betale ekstrautgiftene. Steder som ligger langt bort,
kan være hensiktsmessige, når daglige reiser unngås.
Søknadsfrister
Søknad om refusjon av skyss utlegg under praksis sendes inn etter avsluttet
utplasseringsperiode. Beløpet som refunderes settes inn på oppgitt post/bankkonto.
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