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Uppdaterad information gällande nya
skolkortsreg ler
Med anledning av inkomna synpunkter på de nya skolkortsreglerna ändras
giltigheten enligt nedan.
Skolkort
Korten kommer att gälla för resor till och från skolan.
Korten kommer att ha två olika giltigheter
Skolkod f klass låg mellanstadium samt Skolkort högstadium gymnasium.
-

-

Tåggiltig het gymnasieelever

Alla skolkortsberättigade gymnasieelever kommer från höstterminen 2019 ha
tåggiltighet på skolkortet, vilket framgår av en tågsymbol på kortet.
De elever som tidigare inte haft tåggiltighet, och fortsätter att resa på befintligt kort,
får sin nya giltighet automatiskt laddat på sitt kort.
Innan skolstart kommer vi att tillsammans med elevlista skicka ut dekal med
tågsymbol som ska fästas på elevens sko kort.
Till nya elever skickas skolkort med tryckt tågsymbol direkt hem i oktober enligt
tidsplan.
Nytt för detta läsår är att gymnasieskolans s.k. ultralightkort är försedda med
tågsymbol, och laddade med den nya giltigheten.
Information kommer även att finnas på Dalatrafiks hemsida samt i Dalatrafiks
beställningsportal under information.

Kollektivtrafikförvaltningen
Box 924, 781 29 Borlänge
Växel 0243-3 1 80 00
DALATRAFIKSE

SID

1 (2)

REGION
DALARNA

Skoltidsresor
För elevers resor under skoltid s.k. skoltidsresor skall skolan förse elev eller grupp
med kort med reskassa eller abonnera buss för ändamålet.
Resor under fritid
Vi rekommenderar periodkortet upp till 20 som gäller för obegränsat antal resor
-

under 30 dagar.
Enkelbiljetter kan köpas ombord på buss, det går att betala med kontanter utom i
Falun och Borlänge. På alla bussar kan man betala med betalkort. Enkelbiljetter kan
också köpas på våra försäljningsställen, i automater, i mobilen. Ombord på bussen
kan man även betala med reskassa.

Vänligen tillse att informationen sprids till all berörd personal inom ert skolområde.
Information till målsmän och elever skickas ut av Kollektivtrafikförvaltningen i god tid
inför skolstart.

Vänliga hälsningar
Bengt Benjaminsson, Förvaltningschef
Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna
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