Prisberegning i hele uger
Skolekort på rejsekort bestilles og prisberegnes i hele uger. Dette skyldes tekniske årsager.
Hvis skolekortet spærres, udregnes refusion af en eventuel restperiode i antal resterende dage.

Det er ugedagen for 1. gyldighedsdag, der vil være bestemmende for beregningen af gyldighed i hele uger.
Dvs. hvis 1. gyldighedsdag er en tirsdag, vil prisberegningen foregå i hele uger frem til og med en mandag.
Eksempel: Hvis skoleåret starter tirsdag d. 1. august, og skoleåret slutter torsdag d. 30. juni, vil systemet
tælle i hele uger fra tirsdagen.
Afhængig af første gyldighedsdag, vil nogle skolekort derfor være gyldige til en dag i første uge af juli.
Eleven vil derfor kunne bruge sig skolekort indtil denne dato.
Hvis de ønskede gyldighedsdatoer du indtaster ikke passer med hele uger, vil systemet automatisk tilrette tildatoen ind i juli. Dette angives i Mitskolekort.dk på Elevadministrationslisten med en grøn parentes ved siden
af til-datoen. Eleven kan altid se til-dato på sit skolekort ved at bruge app’en Rejsekort Status.
Movias regler for skolekorts gyldighed:
-

Alle hverdage gyldigt fra 04:00 til kl. 19:00
Ikke gyldigt lørdage, søndage og helligdage. Helligdage forstås: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag,
St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. pinsedag.
Ikke gyldigt mellem Jul og Nytår. (24/12-01/01 – begge dage inkl.)
Skolekort kan være gyldige nogle få dage ind i juli måned – Se det enkelte kort.

OBS! Gyldighedsdatoer skal tilrettes FØR bestilling.
Skolen/kommunen kan selv vælge hvornår skolekortene skal gælde fra, da skolerne jo reelt starter på
forskellige dage i august:
•

Hvis skolen reelt først starter fx d. 4. august, men skolen vælger standard gyldighed fra 1. august,
ville det bare betyde, at eleverne reelt vil kunne begynde at køre på deres kort d. 1. august, selvom
deres skole først starter nogle dage senere. Dette kan være anvendeligt f.eks. i forhold til SkoleFritids Ordninger.

•

Hvis en skole starter fx d. 13. august, kan skolesekretæren vælge, at de bestilte kort først skal være
gyldige fra denne dato. (Kortene vil i så fald ikke kunne bruges i SFO i dagene op til skolestart).

Gyldighedsdatoer tilrettes sådan:
•

Marker længst ude til højre ved eleven/eleverne på Elevadministrationslisten

•

Tryk "Ret markerede” – Du kommer ind på siden ”Masseredigering”

•

Her markerer du ved feltet "Betaler og produktopsætning" og vælger rette betaler fra dropdown-liste.

•

Så vises felterne fra- og til-datoer. – Markér ved feltet inden du kan tilpasse datoer.

•

Vælg de ønskede datoer, og husk at trykke "Gem".

