
 

 

Rutiner Skolkort inför sommaren och läsår 20/21 
 
Elever får nya Skolkort - behåll det gamla över sommaren 
Beviljade elever får nya Skolkort inför läsår 20/21. Det gäller både elever inom Örebro 
kommun samt i övriga kommuner. 
 
Följande gäller för gymnasieelever inför läsåret 20/21: 

• Eleven ska behålla sitt Skolkort från läsår 19/20 över sommaren och reser till 
skolan på det gamla Skolkortet första dagen på läsår 20/21. 

• Elever som börjar första året på gymnasiet ska resa på det färdbevis som 
skickas ut digitalt tillsammans med antagningsbeskedet. Eleven får själv skriva 
ut färdbeviset. 

• Beviljade elever ska få sina Skolkort omgående vid skolstart. 
Informationsbroschyren ska delas ut tillsammans med Skolkortet och vi ser 
gärna att ni går igenom innehållet tillsammans med eleverna. 

• Eleverna ska fylla i sina uppgifter på Skolkortets baksida med vattentålig penna. 
 
Följande gäller för grundskoleelever inför läsåret 20/21: 

• Eleven ska behålla sitt Skolkort från läsår 19/20 över sommaren och reser till 
skolan på det gamla Skolkortet första dagen på läsår 20/21 om de inte fått sitt 
Skolkort innan läsårets början. 

• De elever som börjar grundskolan reser utan Skolkort till dess att han eller hon 
har fått Skolkortet.  

• Beviljade elever ska få sina Skolkort omgående vid skolstart tillsammans med 
informationsbroschyren. 

• Eleverna ska fylla i sina uppgifter på Skolkortets baksida med vattentålig penna. 
 
Nytt utseende på Skolkorten 
Skolkorten har ett nytt utseende inför läsår 20/21. Kortnumret är tryckt på framsidan. 
Korten ser ut som följer: 

 



 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
Vi vill också passa på att påminna om följande punkter: 

• Skolkortet är en värdehandling och elev/vårdnadshavare är ansvarig för att hålla 
reda på skolkortet under sommarledigheten.  

• Skolkortet är giltigt för resa till och från skolan. 

  
 

• Om kortet inte är ifyllt korrekt på baksidan är det ogiltigt att resa med. 

    

• Skolkort med oläslig text ska omedelbart bytas ut till ett nytt under läsåret. 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Agneta Svensson 
Administratör  
Länstrafiken Örebro 




