
 

t:kort skole 

Husk at dette er ett kort som 

følger elevene, såfremt de har rett 

til fri skyss, gjennom hele 

grunnskolen.  Skal da ikke leveres 

på skolen eller kastes. 

Nye kort produseres og sendes 

skolene fortløpende fra uke 31. 

Billettkontroll 

Minner om at ALLE reisende, inkl 

elever med skyssrett MÅ ha med 

sitt reisebevis når de benytter seg 

av busstilbudet.  

Transportvedtekter AtB 

Info på atb.no: Rutiner 

Avviksportal 

Den nye avviksportalen er straks 

klar for lansering og skal benyttes 

for å varsle avvik digitalt til AtB 

fom skolestart i august 2022 for 

noen pilotskoler. Egen info 

kommer! 

Inntil ny portal er i gang for alle 

skoler, meldes avvik iht tidligere 

rutine. 

 

Vi ønsker dere alle en riktig 

God Sommer       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kontaktpunkt AtB: 

skole@atb.no - 900 42 150 

 

Sommer = Nytt 

skoleår       

Straks sommerferie, og med det 

følger også oppstart av nytt 

skoleår. Vi i AtB vil være 

tilgjengelige gjennom hele 

«ferien» om det skulle være 

behov. 

Siste skoledag – husk å avtale 

endringer i tider for skoleskyss 

direkte med deres transportører, 

gjeldende både buss og ITS. 

Kostnader vil kunne påløpe. 

ITS 

Kontraktene vil bestå uforandret 

gjennom skoleåret 22/23 (unntatt 

Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal 

som også får nye i år). Fra høst-23 

vil det bli nye kontrakter for alle. 

Arbeidet her er allerede påstartet 

og kommunene vil få nærmere info 

rundt dette arbeidet fortløpende. 

Det vil bl.a bli innbydelse til 

kommunedialog innen kort tid. 

Informasjon 

Det ligger mye info til både skoler 

og elever på atb.no, men det er 

viktig at skolene videreformidler det 

vesentligste, være seg info om 

skoleskyss, bruk av reisebevis og ITS 

til elevene ved sin skole. Disse er 

også vedlagt sammen med dette 

nyhetsbrevet. 

Brukerveileder CERT 

Ny og oppdatert, finnes her       

Bestilling av skyss 

AtB er i full gang med å bestille og 

organisere skyss for elevene til 

skolestart i august 2022. Her har 

skolene full tilgang om info direkte i 

CERT – skoleturadministrasjon. Vi 

sender også ut egne e-poster til 

skolene vedr dette arbeidet for at 

dere kan kvalitetssikre dette 

arbeidet. 

Er det elever som enda ikke er 

registrert i CERT, vil dessverre ikke 

disse elevene kunne forvente å ha 

skyss klar til skolestart. Ber om at 

skolene informerer sine elever 

dersom det er slike tilfeller på din 

skole. 

Reservekort 

VGS: Disse håndteres i CERT og 

skolene melder selv her om det er 

kort som ikke lenger er i omløp 

(mistet/ødelagt).  Selve 

«oppflyttingen» i CERT gjøres av 

AtB. 

GSK: Skolene melder til 

skole@atb.no om hvilke kort som 

skal oppdateres, er mistet/ 

ødelagt. Her er vi i gang med å se 

på ny rutine, lik VGS, men kommer 

tilbake til dette etter hvert. 
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